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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - CSL/UEMASUL (REPUBLICAÇÃO) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0097694/2021 

 

A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - 

UEMASUL, CNPJ nº 26.677.304/0001-81, localizada à Rua Godofredo Viana, 1.300 

– Centro, Imperatriz/MA, CEP. 65901-480, por meio da sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSL, designada pela Portaria de nº 107, de 12 de janeiro de 2022, da 

Magnífica Reitora, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, 

por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 

002/2022 - CSL/UEMASUL (REPUBLICAÇÃO), tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de 

interesse do Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas – 

CCENT/UEMASUL, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº. 

0097694/2021 - UEMASUL, conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

 

DADOS DO CERTAME 

Órgão Solicitante: Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas – 

CCENT/UEMASUL. 

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Materiais de 

Consumo para atender as demandas dos Laboratórios ligado ao CCENT da 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL. 

Esclarecimentos: Até 07/04/2022 às 23:59hrs para o endereço eletrônico: 

www.compras.ma.gov.br (Art. 23, Decreto nº 10.024/2019) 

Impugnações: Até 07/04/2022 às 23:59hrs para o endereço eletrônico 

www.compras.ma.gov.br (Art. 24, Decreto nº 10.024/2019) 

Início da Sessão Eletrônica: 12/04/2022 às 09:00 hrs 

Sistema Eletrônico Utilizado: SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa 

Endereço Eletrônico: www.compras.ma.gov.br  

Endereço para retirada do Edital: www.compras.ma.gov.br e 

www.uemasul.edu.br/portal/licitacoes/ 

VALOR ESTIMADO, 

MÍNIMO, DE 

REFERÊNCIA OU 

SIGILOSO 

Valor: R$ 560.300,51 (quinhentos e sessenta mil 

trezentos reais e cinquenta e um centavos). 

Estimado 

Mínimo 

http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/
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Referência 

Orçamento Sigiloso 

NATUREZA DO 

OBJETO 

Aquisição 

      Serviço 

      Obras e Serviços de Engenharia 

PARTICIPAÇÃO – 

MEI / ME / EPP 

Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da 

Lei Complementar n° 123/2006. 

Licitação com itens/grupos cotas de até 25% 

reservadas para MEI / ME / EPP – Art. 48, III da Lei 

Complementar n° 123/2006. 

Licitação de Ampla Participação. 

Prazo para envio da proposta/documentação: Até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. (Art. 26 do Decreto nº 10.024/2019) 

INFORMAÇÕES 

Pregoeiro: Francisco Sávio Costa Silva e-mail: csl@uemasul.edu.br 

Endereço: Rua Godofredo Viana, nº 1300 – Centro. Imperatriz (MA) – CEP nº 

65.901-480. 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente 

o horário de Brasília – DF. 

OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em 

contrário. 

APRESENTAÇÃO DE 

AMOSTRAS: 

      NÃO 

      SIM, na forma do Termo de Referência 

VISITA TÉCNICA: 
      NÃO 

      SIM, na forma do Termo de Referência 

 

1. SUPORTE LEGAL: 

1.1 Lei Federal nº 10.520/2002; 

1.2 Decreto Federal nº 3.555/2000; 

1.3 Lei Federal nº 8.666/1993; 

1.4 Lei Complementar nº 123/2006; 
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1.5 Lei Complementar n° 147/2014; 

1.6 Decreto Federal nº 10.024/2019; 

1.7 Lei Estadual nº 9.529/2011; 

1.8 Lei Estadual nº 10.297/2015; 

1.9 Lei Estadual nº 10.403/2015; 

1.10 Decreto Estadual nº 21.040/2005; 

1.11 Decreto Estadual nº 28.906/2013; 

1.12 Decreto Estadual nº 36.170/2020. 

2. DO OBJETO 

2.1. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Consumo para 

atender as demandas dos Laboratórios ligado ao CCENT, da Universidade Estadual 

da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Instrumento e no Termo de Referência, anexo I do 

Edital. 

2.2. As quantidades e especificações dos bens deverão atender as condições 

previstas no item 3 do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

3. DO VALOR ESTIMADO 

3.1. O valor máximo estimado desta licitação é de R$ 560.300,51 (quinhentos e 

sessenta mil trezentos reais e cinquenta e um centavos). 

4. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. As despesas decorrentes da futura contratação correrão à conta dos seguintes 

recursos: 

UEMASUL 

Exercício: 2021 

Item: 34490529900 

Natureza: 3449052 

Plano Interno: 002024 - MANUTSUL – UEMASUL 

Fonte: 103 – Recurso Destinado ao Ensino Superior Público 

Estadual. 

Valor 

R$ 478.632,89 

UEMASUL 

Exercício: 2021 

Item: 33390303500 

Natureza: 3339030 

Plano Interno: 016001 - . – UEMASUL 

Fonte: 103 – Recurso Destinado ao Ensino Superior Público 

Estadual. 

Valor 

R$ 81.667,62 
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5. DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA EFETIVAÇÃO DO 

CADASTRO 

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado, que atendam a todas as exigências constantes deste 

Edital e seus Anexos, e estejam previamente registradas no CADFOR/MA – Cadastro 

de Fornecedores do Estado do Maranhão, conforme disposto no Decreto Estadual nº 

36.170, de 18 de setembro de 2020, observando o seguinte: 

5.1.1. A participação no certame dar-se-á por meio do sistema eletrônico SIGA - 

Sistema Integrado de Gestão Administrativa no site www.compras.ma.gov.br, no 

link “Área do Fornecedor” ícone “Área Restrita do Fornecedor”, mediante 

digitação de login e senha pessoal e intransferível do credenciado. 

5.1.2. A chave de identificação (login) e a senha poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico, constante no Portal de Compras Governamentais, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado, do responsável legal 

da empresa ou por iniciativa do responsável pelo CADFOR/MA, devidamente 

justificado. 

5.1.3. As informações sobre cadastramento e de como participar do 

procedimento licitatório estão disponíveis no site www.compras.ma.gov.br, menu 

“Manuais e Downloads” e no link “ Área do Fornecedor”. 

5.1.4. O credenciamento do responsável legal para representar os interesses da 

empresa licitante implica na responsabilidade legal da mesma pelos atos 

praticados pelo credenciado, bem como a presunção de capacidade técnica para 

operacionalização do sistema e realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

5.1.5. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa 

proponente. 

5.1.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no efornecedor e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 

à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

5.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas: 

a) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

b) empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

d) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a 
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Administração, conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante 

o prazo da sanção aplicada; 

e) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º 

da Lei Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

f) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação; 

g) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

h) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

i) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

j) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores 

públicos do Estado do Maranhão. 

5.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de 

pequeno porte, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 

2015, regulamentou o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas 

- ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, 

nas licitações públicas no âmbito da Administração Pública Estadual, fica 

estabelecido: 

5.3.1 Fica reservada cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 

contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 

Microempreendedores Individuais – MEI. 

5.3.2. Para os itens cujos valores estimados sejam de até R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais) será realizada licitação exclusiva às microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais, nos termos das supracitadas 

normas. 

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e o Microempreendedor 

Individual participantes desta licitação deverão comprovar seu enquadramento e 

condição através de Declaração ou Certidão, facultado à UEMASUL, se for o caso, 

promover diligências com a finalidade de comprovar o enquadramento do Licitante 

nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. 

5.5 Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto 

na Lei Complementar nº 123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
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b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior; 

c) De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou 

seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos 

termos da referida Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 

123/2006; 

d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 

outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

e) Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 

de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006; 

f) Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo; 

g) Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 

valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de 

seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

h) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) 

anos-calendário anterior; 

i) Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

j) Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do 

serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

5.6. As empresas em Recuperação Judicial e Extrajudicial que obtiveram a sua 

concessão ou a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial pelo juízo 

competente, deverão apresentar junto com a documentação de habilitação. 

5.7. Cada licitante apresentará uma única proposta, de acordo com as exigências 

deste Edital. 

5.8. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste 

Edital. 

 

6. DO CADASTRAMENTO INICIAL DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes encaminharão concomitantemente com os documentos de 
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habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço 

exclusivamente por meio do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, 

até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento. 

6.2. Para a inclusão das propostas, o representante credenciado, deverá aceitar 

eletronicamente o “Termo de Credenciamento” possibilitando à Administração 

conhecer qual representante está autorizado pela licitante a participar da presente 

licitação e a “Declaração de Habilitação” informando que cumpre plenamente os 

requisitos da habilitação exigidos no presente pregão. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do Cadastro de Fornecedores do Estado do Maranhão - CADFOR/MA, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.6. A documentação solicitada para participação deste pregão deverá ser anexada 

ao sistema conforme o tipo de documento (documentos de proposta de preços e 

documentos de habilitação). 

6.7. A inversão de documentos anexados ao sistema poderá implicar em 

desclassificação/inabilitação da licitante. 

6.8. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente 

assinadas pelo representante legal da empresa ou pelo procurador por ele constituído, 

sob pena de desclassificação do certame, sem prejuízo das sanções constantes deste 

Edital, quando for pertinente. 

6.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.10. 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. 

6.11. 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 emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

6.12. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
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em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu credenciado, não cabendo à 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via em papel timbrado 

da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 

rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente, para 

avaliação de sua conformidade, em meio eletrônico no formato PDF, contendo as 

informações e exigências contidas no Termo de Referência e Edital, com o seguinte 

conteúdo de apresentação obrigatória: 

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, 

endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem 

como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta 

corrente para fins de pagamento (caso necessário); 

b) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com a 

quantidade e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do 

edital); c) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada 

item, e total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no 

máximo 02 (dois) algarismos após a vírgula. 

d) Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF 

e Carteira de Identidade e cargo na empresa; 

e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data de abertura da licitação; 

f) Prazo para entrega: 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de 

emissão e encaminhamento da Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho; 

g) Prazo de Garantia: nos termos do item 9 do Termo de Referência. 

7.2. Os documentos anexados ao sistema deverão ser cópias fiéis de documentos 

originais. 

7.3. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem 

nas especificações exigidas. 

7.4. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme 

estabelece o inciso IV do artigo 43 da Lei n. 8.666/93 e alterações. 

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto. 
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7.7. Serão desclassificadas as propostas que consignarem preços superiores ao 

estimados pela Administração, que apresentem preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, 

acrescidos dos respectivos 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. 

7.8. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.9. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não 

afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 

7.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o TR, assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

7.11. O Licitante deverá apresentar em conjunto com sua proposta de preços, o 

catálogo completo dos objetos referentes aos itens 01, 02, 06, 07, 11, 12, 12.1, 13, 

14, 15, 16 e 17, contendo todas as especificações técnicas do material ofertado, 

incluindo marca, modelo, versão e número de série (Part Numbers). 

7.12. As informações contidas no catálogo deverão ser suficientes para aferir e 

consultar o fabricante do material (ex.: endereço eletrônico do fabricante para 

consulta). 

7.13. O catálogo (ou manual, se for o caso) deverá ser apresentado em língua 

portuguesa. 

7.14. Terá a proposta recusada o Licitante que não apresentar o catálogo de 

produtos/materiais, ou apresentá-lo contendo materiais que não atenda aos requisitos 

mínimos de qualidade, exigidos no Termo de Referência. 

7.15. O Licitante que apresentar sua proposta de preço com prazo de garantia inferior 

ao estabelecido no Termo de Referência terá sua proposta desclassificada do referido 

item. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
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8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema 

eletrônico SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

8.2. 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. 

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.2.3. Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

8.5.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

8.6. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

registrado em primeiro lugar. 

8.8. O modo de disputa do referido edital será aberto; 

8.8.1. Modo de Disputa Aberto: 

8.8.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o 

modo de disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos 

pelos licitantes, com prorrogações. 

8.8.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.8.1.3. A prorrogação automática 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. 

8.8.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, 

a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
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8.8.1.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 

pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de 1%. 

8.10. Durante o transcurso da sessão pública, as participantes serão informadas, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado. 

8.11. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas (ME) e 

empresas de pequeno porte (EPP), uma vez encerrada a etapa de lances, será 

assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para estas. 

8.11.1. Entende-se por empate, situações em que as propostas, mediante lances 

apresentados pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até de 5% (cinco por cento) 

superiores ao melhor preço, quando a primeira colocada for empresa de maior 

porte. 

8.12. A preferência de contratação será concedida da seguinte forma: 

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP melhor classificada, nos termos do subitem 

8.11.1. terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 05 

(cinco) minutos, contados após a comunicação para tanto. 

b) Caso a ME ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

da alínea “a”, 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 mesmo prazo 

estabelecido na alínea “a”. 

8.13. Após aplicada a regra do subitem anterior e persistindo o empate, ou, caso não 

seja licitação exclusiva para ME/EPP, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

8.13.1. No país; 

8.13.2. Por empresas brasileiras; 

8.13.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.13.4. 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. 

8.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou lances empatados. 

8.15. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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8.16. Encerrada a etapa de envios de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 

encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado 

lance com menor preço, para que seja obtida melhor proposta observado o critério de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 

Edital. 

8.16.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

8.16.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8.16.3. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

até 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao lance vencedor após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

8.16.4. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.16.5. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá 

recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada 

inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

8.16.5.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

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; ou 

8.16.5.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos normativo obrigatório, tais como leis, 

medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho. 

8.16.6. 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. 

8.17. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para a contratação, bem como analisará a adequação do objeto 

ofertado com as especificações técnicas requeridas no Edital e os demais documentos 

classificatórios. 

8.18. Quando o Termo de Referência (TR) prever a apresentação de amostra do 

objeto licitado, o Pregoeiro exigirá que a licitante classificada em primeiro lugar a 

apresente, observando-se o procedimento estabelecido no TR. 
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8.19. No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa 

competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes 

para a recepção dos seus lances. 

8.20. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelas 

licitantes junto ao sistema serão considerados válidos. 

8.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas após comunicação do fato às participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos; 

b) Forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

c) Proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo estimado 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao 

mínimo exigido, ou que 

d) Apresente preços inexequíveis; 

9.2. Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de 

desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a 

exequibilidade de seu preço, através de: 

a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 

Administração; 

b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes. 

9.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo prazo razoável para tanto, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

9.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante formulada antes de findo o prazo estabelecido, 

desde que formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24h (vinte e 

quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

9.6. A sessão pública e suas continuidades, ocorrerão mediante aviso prévio no 

sistema SIGA, desta forma, o licitante deverá acompanhar on-line a sessão, conforme 

determinado pelo pregoeiro, para cumprimento das solicitações efetuadas dentro dos 
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prazos estipulados. 

9.7. Encerrada a análise quanto a aceitação, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante observando as exigências deste edital. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. Cadastro de Fornecedores do Estado do Maranhão - CADFOR/MA, no 

site www.compras.ma.gov.br e/ou SICAF; 

10.1.2. Consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas da União, 

no endereço: (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

10.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

10.1.4. Constatada a existência de sanção impeditiva, o (a) Pregoeiro (a) 

reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação; 

10.1.5. É dever da licitante atualizar previamente a documentação constante do 

CADFOR/MA para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública 

e, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta nos 

documentos de habilitação, a respectiva documentação atualizada. 

10.1.6. É também dever da licitante encaminhar a documentação de habilitação 

exigida pelo Edital e que não esteja abrangida pelo CADFOR/MA, em conjunto 

com a apresentação da proposta nos documentos de habilitação. 

10.1.7. 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 emitidos somente em nome da matriz. 

10.2. Para fins de habilitação ao certame, as licitantes, inclusive as Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, deverão comprovar 

possuir os documentos a seguir, independentes de já possuírem ou não o Certificado 

de Registro Cadastral - CRC: 

10.2.1. Habilitação Jurídica; 

10.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista; 

10.2.3. Qualificação Técnica; 

10.2.4. Qualificação Econômico - Financeira. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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10.3. A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante: 

10.3.1. Célula de Identidade/RG e CPF do representante dos sócios e dos seus 

representates, em sendo o caso; 

10.3.2. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.3.4. No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

10.3.5. No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado; 

10.3.6. No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado acompanhada de documentação de 

eleição de seus administradores; 

10.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: Decreto de autorização. 

10.3.8. No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: 

Certidão expedida pela Junta Comercial, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, ou, declaração escrita, de que 

cumpre os requisitos legais. 

10.3.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução 

CGSIM nº 48, de 2018, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

10.5. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante 

apresentação da seguinte documentação: 

10.5.1. No caso de Procurador: 

10.5.1.1. Instrumento de mandato público, ou; 

10.5.1.2. Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal 

da empresa, com firma reconhecida em Cartório, juntamente com: 

a) Documento de constituição da empresa e alterações, conforme o caso, em 

atendimento ao art. 28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o sócio subscritor 

possui legitimidade para outorgar a procuração referida. 

b) Célula de Identidade/RG e CPF do procurador. 

10.5.2. No caso de sócio-gerente: 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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10.5.2.1. Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam 

expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal 

investidura. 

10.6. A regularidade fiscal, social e trabalhista será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

10.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

através do comprovante de inscrição e de situação cadastral, emitido pela 

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir 

situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal; 

10.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, 

relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

10.6.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do 

licitante, mediante a apresentação da: 

10.6.3.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida 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 Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro 

de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional. 

10.6.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, mediante a apresentação da: 

10.6.4.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; 

10.6.4.2 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto 

à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa 

licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 

10.6.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da licitante, mediante a: 

10.6.5.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

10.6.5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de 

Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da 

empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

10.6.6. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de 
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Garantia por Tempo de Serviço. 

10.6.7. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de 

Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução nº 1470/2011/TST. 

10.6.8. As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 

Microempreendedor Individual - MEI deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

10.6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e para 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa, conforme Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC nº 

147/2014; 

10.6.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 

10.6.8.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

10.7. Quando a prova de regularidade de que trata os subitens 10.6.4 e 10.6.5, for 

comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar 

expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação 

hábil essa condição. 

10.8 A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

10.8.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente 

a 60 (sessenta) dias consecutivos anteriores a data de apresentação da proposta 

de preço, salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de validade. 

10.8.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa 

situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. 

10.8.3. A comprovação de boa situação financeira da empresa mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG, e Liquidez 
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Corrente - LC, superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes 

fórmulas: 

LG   = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

        SG  = Ativo Total 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

   LC = Ativo Circulante 

 Passivo Circulante 

 

10.8.4 As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido 

deverão comprovar considerados os riscos para a administração, Capital Mínimo 

ou Patrimônio Líquido Mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor máximo 

da contratação para os itens aos quais sagrar-se vencedora, devendo a 

comprovação ser feita relativamente a data de apresentação da proposta de 

preços, de acordo o § 3º do artigo 31 da lei 8.666/93. 

10.9. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

10.9.1. Publicados em Diário Oficial ou; 

10.9.2. Publicados em jornal de grande circulação ou; 

10.9.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 

10.9.4. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa 

DREI/SGD/ME nº 82, de 19 de fevereiro de 2021, do Departamento de Registro 

Empresarial e Integração - DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos 

de Abertura e de Encerramento do Livro Diário. 

10.9.5. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar 

juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da 

escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da Instrução 

Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, Instrução Normativa RFB nº 

2004, de 18 de janeiro de 2021 e alterações; 

10.9.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá 

apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega 

da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas 

hipóteses previstas nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de 

janeiro de 2021 e alterações. 

10.10. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de: 
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10.10.1. Comprovação de aptidão técnica para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de Atestado(s) 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da 

empresa licitante, informando que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e 

de modo satisfatório Contrato anteriormente mantido com o emitente do 

Atestado. 

10.10.2. Para fins de aceitação serão considerados os critérios de 

compatibilidade de características, de acordo com o Termo de Referência. 

10.11. Declaração em Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, nos termos do art. 27, V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme 

Anexo IV deste Edital. 

10.12. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

10.13. É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada de todos os 

documentos necessários à habilitação. 

10.14. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do 

processo administrativo. 

10.15. Para facilitar o trabalho de análise dos documentos pelo Pregoeiro, solicita-se 

às licitantes que apresentem toda a documentação na ordem estabelecida no edital. 

10.16. 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. 

10.17. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

10.18. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se olicitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

10.19. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números dedocumentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.20. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que alicitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

10.20.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
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exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.22. 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 no Edital. 

10.23. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 

outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação 

das sanções cabíveis. 

10.24. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. É vedada a subcontratação do objeto deste Edital no todo ou em parte. 

 

12. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12.1. Até 03 (três dias) úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, exclusivamente por meio 

eletrônico. 

12.2. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pela área demandante, decidir sobre a 

impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da 

impugnação. 

12.3. Se acolhida a impugnação e acarretar alteração do edital, será definida e 

publicada nova data para realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

12.4. As impugnações deverão ser anexadas em campo próprio no sistema mediante 

acesso ao sítio www.compras.ma.gov.br. 

12.5. A impugnação e esclarecimento deverão conter os dados do interessado ou de 

quem o represente, devidamente datados e assinados com o nome, endereço, 

telefone, data e assinatura, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus 

fundamentos. 

12.6. 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 em campo próprio no sistema mediante 

acesso ao sítio www.compras.ma.gov.br. 

12.7. Caberá o (a) Pregoeiro (a), responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido. 

12.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas 
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no www.compras.ma.gov.br e vincularão os participantes e a Administração. 

12.9. Não serão considerados pedidos de esclarecimentos e impugnações que não 

forem enviados exclusivamente através de forma eletrônica. 

12.10. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 

condições nele estabelecidas. 

12.11. As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

12.12. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Após a declaração do licitante vencedor, o (a) Pregoeiro (a) abrirá prazo mínimo 

de 30 (minutos), quando qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo próprio 

do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por qual (is) motivo(s). 

13.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

13.1.2. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto 

do certame a licitante declarada vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a 

autoridade competente para homologação. 

13.3. Uma vez admitido o recurso, o licitante recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de 03 (três) dias úteis para apresentar as Razões, pelo sistema, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem Contrarrazões 

também pelo sistema, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.4. O(s) recurso(s), será (ão) dirigido a(ao) Pregoeiro(a), o(a) qual poderá 

reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo(s) a Autoridade Superior responsável pela 

autorização da licitação para apreciação. 

13.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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14.1. O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14.3. Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento 

licitatório quando o seu objeto possuir mais de um item ou lote. 

14.4. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 

adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante da sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

14.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 

das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

 

15. DA CONTRATAÇÃO 

15.1 Sendo autorizado a contratação, o fornecedor fica obrigado a retirar as 

respectivas notas de empenho e a celebrar os contratos ou instrumentos equivalentes, 

nas condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital, observado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação. 

15.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

15.2. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em retirar a Nota de Empenho 

ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

15.3. A contratação fica condicionada à consulta prévia pelos órgãos participantes ao 

Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI, consoante determina o art. 6º da Lei 

Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996. 

15.4. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão 

deverá apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de 

Saneamento Ambiental do Maranhão), conforme Decreto Estadual nº 21.178, de 26 

de abril de 2005. 

15.5. No ato da assinatura do contrato, a Administração Pública deverá consultar o 

Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas à de escravo divulgada no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e 

Emprego, certificando nos autos a regularidade ou irregularidade da pessoa jurídica 

de direito privado interessada em celebrar o contrato, consoante a Lei Estadual nº 

10.612 de 03 de julho de 2017, que alterou o parágrafo único da Lei Estadual nº 9.752, 

de 10 de janeiro de 2013. 

15.6 Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando 

forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de 
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pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para 

atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela 

Administração, nos termos do art. 8º, § 4º do Decreto Federal nº 8.538/2015. 

 

16. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: 

16.1 As regras acerca dos acréscimos e supressões são as estabelecidas no Termo 

de Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e 

Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

18. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

18.1 As regras acerca do acompanhamento e da fiscalização são as estabelecidas no 

Termo de Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

19. DO PRAZO DE ENTREGA 

19.1 As regras acerca do prazo de entrega são as estabelecidas no Termo de 

Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

20. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

20.1 As regras acerca das condições de recebimento são as estabelecidas no Termo 

de Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

21. DO LOCAL DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

21.1 As regras acerca do local de recebimento dos equipamentos são as 

estabelecidas no Termo de Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

22. DA GARANTIA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 

22.1 As regras acerca da garantia e das condições de manutenção e assistência 

técnica dos equipamentos são as estabelecidas no Termo de Referência e Minuta do 

Contrato, anexo a este Edital. 

 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

23.1 As regras acerca das obrigações da contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 
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24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

24.1 As regras acerca das obrigações da contratante são as estabelecidas no Termo 

de Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

25. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

25.1 As regras acerca da vigência do contrato são as estabelecidas no Termo de 

Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

26. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

26.1 As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Termo de 

Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

27. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

27.1 As regras acerca da alteração subjetiva são as estabelecidas no Termo de 

Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

28.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666/1993, da Lei nº. 

10.520/2002, a licitante/contratada, que: 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

c) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Ensejar o retardamento da execução do certame; 

28.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, 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. 

28.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 
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d) Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Maranhão e 

descredenciamento no SIGA, pelo prazo de até cinco anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

28.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

28.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 

ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR. 

28.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas 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 

administrativa.  

28.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

28.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

28.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo 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. 

28.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

28.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SIGA. 

28.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência, e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

29. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

29.1 As regras acerca da rescisão contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 
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30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

30.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

30.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 

30.4. Caberá à licitante interessada 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 emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

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

30.6. 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. 

30.7. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências, 

suspender os trabalhos, com o devido registro e justificativa, solicitar esclarecimentos 

ou parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Estadual, 

para elucidação ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta/documentação nos termos do § 3° art. 43, da Lei 8.666/93. 

30.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento de erros ou falhas, esta somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com e a ocorrência será registrada 

em ata. 

30.8.1. Ocorrendo tal hipótese, a conclusão dos trabalhos e eventual adjudicação 

somente ocorrerão após a conclusão da diligência promovida. 

30.9. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 

habilitação. 

30.9.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados 

na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste 

Pregão. 

30.10. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-
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2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação 

aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 

autenticadas em papel. 

30.11. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do Termo de Referência e o 

texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o 

texto do Edital. 

30.12. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência da CSL/UEMASUL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei 

n° 10.520/2002. 

30.13. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá 

revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de 

ato escrito e fundamentado. 

30.13.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

30.14. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento 

dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

30.15. Nas hipóteses de anulação/revogação será assegurado aos interessados o 

exercício prévio do contraditório e da ampla defesa. 

30.16. Toda a documentação exigida para o certame deverá ser anexada em cópia 

legível, devidamente autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou publicação em Diário Oficial e/ou documento disponível na Internet, 

no site oficial do órgão emissor, ou autenticados digitalmente quando necessário, 

sendo que, somente serão considerados os que estejam em plena validade. No caso 

de documentos emitidos em língua estrangeira, estes deverão estar acompanhados 

da tradução para língua portuguesa nos termos da legislação vigente. Documentos 

em fax não serão aceitos. 

30.17. As declarações da empresa licitante solicitadas no edital deverão ser assinadas 

e identificadas (nome completo, RG e CPF) pelo representante legal ou pelo 

procurador por ele constituído, não havendo a necessidade de autenticação do 

documento. 

30.18. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n° 12.846, de 1° de 

agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a 

Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5°, inciso IV, 

correspondente aos procedimentos licitatório, indicando que qualquer indício de 

conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as 

penalidades previstas no mencionado diploma legal. 
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30.19. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site 

www.compras.ma.gov.br e www.uemasul.edu.br, onde poderá ser consultado 

gratuitamente. 

30.19.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão 

disponibilizados na página www.compras.ma.gov.br, no site 

www.uemasul.edu.br e na sede da UEMASUL, localizada à Rua Godofredo 

Viana, nº 1.300 – Centro. Imperatriz/MA, de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 

18:00h. 

30.20. Ao adquirir o Edital da UEMASUL, o interessado deverá estar ciente da 

necessidade de acompanhamento, na página www.compras.ma.gov.br e no site 

www.uemasul.edu.br, de eventuais notificações e comunicações. 

30.21 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I Termo De Referência 

ANEXO II Modelo da Proposta de Preços 

ANEXO III Carta Credencial 

ANEXO IV Declaração Consolidada 

ANEXO V Minuta Do Contrato 

 

Imperatriz – MA, 24 de março de 2022 

 

 

Francisco Sávio Costa Silva 

Pregoeiro 

 

http://www.uemasul/
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TERMO DE 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Aquisição de Equipamentos, Materiais 

Permanente e Materiais de Consumo para atender as demandas dos Laboratórios ligado ao 

CCENT da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, com o fim 

de atender a realização de aulas práticas. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. O Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas – CCENT/UEMASUL, constituído 

pelos cursos de Biologia, Química, Física, Matemática e Ciências com habilitações em 

Biologia, Química e Matemática. Forma jovens Licenciados que na sua maioria são agentes 

qualificados nas suas atividades no processo de desenvolvimento do Estado, na educação, 

pesquisa, iniciativa privada ou terceiro setor. O CCENT possui muitos docentes/ 

pesquisadores nas áreas de Ciências da Natureza e Exatas. Logo, faz-se necessário a 

aquisição dos equipamentos e materiais de consumo que se destinam à Modernização da 

Logística Laboratorial e Tecnológica dos Cursos de Física e Matemática. Com objetivo de 

contribuir para tornar mais eficiente as atividades desenvolvidas e proporcionar infraestrutura 

laboratorial para docentes, discentes e para os grupos de pesquisa melhor desenvolverem 

suas atividades e atingirem suas metas. 

 

3. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E 

MATERIAIS DE CONSUMO  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO  
PREÇO 
TOTAL 

1 

SISTEMA DE ELETROFORESE com as 
seguintes características técnicas mínimas: 
Sistema portátil para eletroforese e visualização 
integrado; Não utiliza Brometo de etídeo, UV ou 
altas voltagens; Compatibilidade com todos 
corantes da família SyBRgreen; Corrida rápida em 
baixa voltagem (48 V); Utiliza luz azul para 
visualização do DNA; Aquisição da foto utilizando 
uma câmera de celular ou tablet; Bandeja para 
preparo do gel com configuração flexível dos 
pentes que permite de 9 a 26 poços por gel (pentes 
de 9 e 13 poços inclusos); Eletroforese integrada 
a fonte e transiluminador (2 botões para 
utilização); Acompanha uma caixa escura para 
auxiliar na aquisição da imagem; Acompanha uma 
fonte para conexão na tomada; Tamanho do gel: 
60 x 60 mm; Volume do gel: 15 ml; Volume de 
tampão para corrida necessário: 35 ml de TBE; 
Voltagem:  100-240V, 50-60hz. Garantia mínima 
de 24 meses. 

Unid. 1 R$ 12.016,76 R$ 12.016,76 
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ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

2 

TERMOCICLADOR COMPACTO com as 

seguintes características técnicas mínimas: Com 
capacidade de até 16 tubos PCR de 0,2ml; 
Compatível com strips de tubos; Temperatura de 
trabalho: temperatura ambiente até 99°C; Tampa 
com aquecimento: até 120°C; Taxa de 
aquecimento máxima: 2,4°C/seg; Taxa de 
resfriamento máxima: 1,7°C/seg; Acurácia da 
temperatura: 0,5°C; Capacidade ilimitada de 
programação; Aquecimento: realizado por 
aquecedores resistivos de filme fino e resfriamento 
realizado por ar forçado; Comunicação USB e 
Bluetooth; Sistema de processamento autônomo e 
que pode ser controlado via Windows, Mac, 
Chrome OS, AppAndroid, iphone e ipad; 
Acompanha fonte para carregamento; Voltagem: 
100-240V - 50-60 HZ/ 65W; Dimensões 
aproximadas (L x D x A): 5.1 X 12.7 X 10.2 cm; 
Peso: 0,5Kg. Garantia mínima de 24 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid. 1 R$ 19.446,48 R$ 19.446,48 

3 

KIT COM TRÊS PIPETAS AUTOMÁTICAS 
AJUSTÁVEIS – Descrições mínimas: Que 
abrange a Faixa de Volume de 2 a 1000 ΜL: Uma 
Pipeta com intervalo de uso de 2 a 20 µL com 
incrementos de escala de 0,01 µL, precisão menor 
ou igual a 0,03µL / 0,30 % e exatidão ± 0,10µL / ± 
1,0 %, Uma Pipeta com intervalo de uso de 20 a 
200 µL com incrementos de escala de 0,1 µL, 
precisão menor ou igual a 0,20µL / 0,15 % e 
exatidão ± 0,50µL / ± 0,8 %, Uma Pipeta com 
intervalo de uso de 100 a 1000 µL com 
incrementos de escala de 1 µL, precisão menor ou 
igual a 0,6µL / 0,15% e exatidão ± 3µL / ± 0,8%, 
Um rack com 96 ponteiras D200, Um rack com 96 
ponteiras D1000, Três suportes individuais 
"Single", Um pacote com 10 "Coloris", Três sacos 
plásticos para eventuais retornos para revisão 
periódica, Um Guia de Pipetagem original, Um 
certificado de calibração (Certificado de 
Conformidade) para cada pipeta, Um manual de 
operações, Todas as pipetas com corpo e todas as 
partes plásticas fabricadas em PVDF para maior 
resistência a ambientes de laboratórios, Todas as 
pipetas com pistão em aço inox 316 altamente 
polido isento de lubrificante (graxa de qualquer 
tipo) e permitem o ajuste do volume pelo volúmetro 
ou pelo botão superior, Todas as pipetas com 
botão com código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes mode. Garantia 
mínima de 24 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 

Kit 2 R$ 10.338,66 R$ 20.677,32 
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MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

4 

KIT COM TRÊS PIPETAS AUTOMÁTICAS 
AJUSTAVEIS – Descrições mínimas: que 
abrangem a faixa de volume de 0,1 a 100ΜL: Uma 
pipeta com intervalo de uso de 0,1 a 2µL com 
incrementos de escala de 0,001 µL, adaptador 
dois estágios para ejeção de ponteiras de colar 
curto / longo, precisão menor ou igual a 0,012µL / 
0,70 % e exatidão ± 0,024µL / 1,5 %, Uma pipeta 
com intervalo de uso de 1 a 10µL com incrementos 
de escala de 0,01 µL, precisão menor ou igual a 
0,012µL / 0,40 % e exatidão ± 0,025µL / ± 1,0 %, 
Uma pipeta com intervalo de uso de 10 a 100 µL 
com incrementos de escala de 0,1 µL, precisão 
menor ou igual a 0,10µL / 0,15 % e exatidão ± 
0,35µL / ± 0,8 %, Um rack com 96 ponteiras com 
filtro e pré-esterilizadas, Um rack com 96 ponteiras 
com filtro e pré-esterilizadas, Três suportes 
individuais "Single", Um pacote com 10 "Coloris", 
Três sacos plásticos para eventuais retornos para 
revisão periódica, Um Guia de Pipetagem original. 
Um certificado de calibração (Certificado de 
Conformidade) para cada pipeta, Um manual de 
operações, Todas as pipetas com o corpo e todas 
as partes plásticas fabricadas em PVDF para 
maior resistência a ambientes de laboratórios, 
Todas as pipetas possuem pistão em aço inox 316 
altamente polido isento de lubrificante (graxa de 
qualquer tipo) e permitem o ajuste do volume pelo 
volúmetro ou pelo botão superior, Todas as 
pipetas possuem botão com código de cores para 
facilitar a identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras correspondentes. Garantia mínima de 
12 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Kit 2 R$ 11.877,33 R$ 23.754,66 

5 

PIPETA MULTICANAL DE ALTA PRECISÃO – 
Descrições Mínimas: PIPETA MULTICANAL 
AUTOMÁTICA AJUSTÁVEL QUE ABRANGE A 
FAIXA DE VOLUME DE0,5 A 10 µL: Intervalo de 
uso: 0,5 a 10 µL; Incrementos de escala: 0,01 µL; 
Quantidade de canais: 12 canais; Detalhes: - 
Precisão: ≤ 0,04 µL / ≤ 8 %; - Exatidão: ± 0,08 µL / 
± 16 %; - Pistão em aço inox 316, altamente polido; 
- Mecanismo de deslocamento do conjunto de 
pistões guiado por trilhos, garantindo a mesma 
performance em todos os canais; - Ejetor de 
ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço 
inoxidável e com espaçador para redução da força 
de ejeção; - Toda a parte inferior autoclavável; - 
Trava do volume para evitar alterações durante a 
operação; - Código bidimensional de identificação 
gravado no corpo da pipeta para rastreabilidade; - 
Botão com código de cores para facilitar a 

Unid. 1 R$ 5.869,66 R$ 5.869,66 
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identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes; - Alça que 
permite manter a pipeta na palma das mãos 
mesmo com ela aberta; - Fabricada dentro da 
norma ISO 9001; - Acompanha certificado 
individual de calibração com seu número de série.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

6 

MICROSCÓPIO BINOCULAR Descrição mínima: 
configurado para técnica de campo claro e 
contraste de fase, com revólver para 5 objetivas, 
entrada USB na estativa, platina mecânica com 
charriot para deslocamento XY, suporte porta 
lâminas, condensador com ajuste de iluminação 
Köhler e identificação de cor para abertura em 
função ao aumento da objetiva. Iluminação LED 
com temperatura de cor de 6.000K, sistema auto 
off para desligamento automático do equipamento 
em 2 horas proporcionando economia de energia, 
capa de proteção e manual de instruções. Tubo 
binocular inclinação 30° tipo Siedentopf, rotativo 
360° com fixação em qualquer posição, distância 
interpupilar ajustável de 52 a 75mm e par de 
oculares 10x/20com proteção ocular e 
possibilidade de inserção de retículo. 
Condensador Abbe 0.90/1.25com ajuste de altura 
e respectivo limitador de segurança para evitar 
quebra de lâmina. Objetiva planacromática com 
aumento de 4x, abertura numérica de 0.10 e 
distância de trabalho de 26.2mm. Objetiva 
planacromática com aumento de 10x, abertura 
numérica de 0.25 e distância livre de trabalho: 12.0 
mm. Possibilita trabalhos com contraste de fase 
PH1. Objetiva planacromática com aumento de 
20x, abertura numérica de 0.40 e distância livre de 
trabalho: 0.9 mm. Possibilita trabalhos com 
contraste de fase PH1. Objetiva planacromática 
com aumento de 40x, abertura numérica 0,65 e 
distância livre de trabalho:0.36 mm. Possibilita 
trabalhos com contraste de fase PH2. Objetiva 
planacromática com aumento de 100x, abertura 
numérica 1.25 e distância livre de trabalho: 0.10 
mm. Possibilita trabalhos com contraste de fase 
PH3. Lâmina com jogo de anel de fase PH1, PH2 
e PH3.Possibilidade de acoplamento de câmera 
entre a estativa e tubo binocular. Frasco de óleo 
de imersão e cabo de ligação padrão Brasil. 
Equipamento indicado para fins educacionais. 
Garantia mínima de 24 meses. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO I, DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 1 R$ 24.094,98 R$ 24.094,98 

7 
MICROSCÓPIO TRINOCULAR BIOLÓGICO LED 
com Contraste de Fase, Fluorescência, Campo 
Escuro, Óptica infinita e Câmera de Vídeo 4 MPX. 

Unid. 1 R$ 62.004,05 R$ 62.004,05 
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Descrições mínimas: sistema de óptica infinita e 
sistema de ecoiluminação a LED de alta 
intensidade que não produz infravermelho, 
objetivas Plan Acromáticas, vida útil de 60.000 
horas que reduz a necessidade das trocas 
frequentes das lâmpadas. Tubo ocular tipo 
Siedentopf inclinado em um ângulo confortável de 
30 graus, distância inter pupilar de 47 a 75mm. 
Ajuste de ponto de visão giratório em 180 graus 
para acomodar usuários de diferentes tamanhos. 
Amplo campo de visão de 18mm com ajuste de 
diopmetria em ambas as oculares que facilita a 
correção de parfocalidade. Seta indicadora em 
uma das oculares. As oculares travam para evitar 
roubo, danificação ou vandalismo, acompanha 
quatro objetivas Plan Acromáticas de 4x, 10x, 40x 
e 100x, disponíveis objetivas de 50x a óleo, que 
proporcionam imagens brilhantes de alto contraste 
e de campo plano em todo o campo de visão de 
18mm, possui sistema ótico com especificações 
avançadas para imagens nítidas e brilhantes em 
todas as ampliações, lentes e tubos oculares em 
pintura e discos antimofo para impedir a formação 
de fungos em ambientes de umidade elevada, 
lentes vidro de sílica bruta. Acompanha 
acessórios: para contraste de fase simples, 
fluorescência e campo escuro; câmera colorida de 
4 megapixels; capa protetora; frasco de óleo de 
imersão; lâmpada reserva. Garantia mínima de 24 
meses.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

8 

CONJUNTO DIDÁTICO PARA ANÁLISE 
ESPECTRAL: esse kit deve possuir os seguintes 
elementos básicos: 01 Suporte para fixação de 
tubos espectrais, em base delta com sapatas 
niveladoras - 01 Escala milimetrada retrátil - 01 
Filtro UV - 02 Cabos para alta tensão - 01 Tubo 
espectral de mercúrio - 01 Tubo espectral de 
hidrogênio - 01 Tubo espectral de hélio – Pelo 
menos mais três tubos de diferentes gases - 01 
Bloqueio de adesão magnética 210x138mm, 01 
Filtro Vermelho de adesão magnética - 01 Filtro 
Azul de adesão magnética - 01 Filtro Verde de 
adesão magnética - 01 Rede de difração 
magnética - 01 Mascara metálica com fenda 
central (300 x 210 mm) com pintura eletrostática a 
pó - 01 Rede de difração de 500 linhas/mm - 01 
Fonte de alta tensão. Deve acompanhar roteiro 
didático.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Kit 1 R$ 8.954,01 R$ 8.954,01 
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9 

CONJUNTO DIDÁTICO PARA ESTUDO DAS 
LEIS DE RADIAÇÃO TÉRMICA 220V: O kit deve 
ser composto por no mínimo um dos arranjos a 
seguir com os seguintes elementos básicos: A) 
Arranjo com aquecimento por água: 01 forno 
elétrico 230V – 01 Acessório para corpo negro - 1 
Caixa para conexão de segurança com 
aterramento – 01 Cuba de Leslie – 01 agitador 
para a Cuba de Leslie – 01 Caixa térmica 
(NiCrNi/NTC) – 01 Caixa para microVolts – 01 
Suporte para forno elétrico – 01 termômetro digital 
com uma entrada – 01 Sensor de temperatura, 
NiCr-Ni – 01 Termo Pilha de Moll – 01 
Microvoltímetro – 01 Pequeno banco óptico – 01 
Base em V de 28cm – 01 Grampo Universal, 
0,80mm diâmetro – 01 Aquecedor por imersão – 
01 Pipeta Plástica (1000ml) – 01 Funil de plástico 
(75mm) de diâmetro – 01 Braçadeira Universal (0-
80mm) – 01 silicone 7mm de diâmetro – Par de 
cabos (100cm) vermelho e azul. Ou B) Arranjo 
com aquecimento eletrônico: -01 sensor de 
radiação infravermelho, para medição relativa 
através de tensão, com resposta na faixa espectral 
de 0,58um à 50um. - 01 fonte de alimentação 
chaveada com saída de 12V/2A para alimentação 
do sensor de radiação; - 01 lâmpada 12V/21W 
com filamento de tungstênio montada em base 
metálica com bornes para conexão à fonte de 
alimentação – 01 barramento de alumínio 
anodizado de 1m de comprimento com mantas 
magnéticas e escalas milimetradas; - 01 cubo de 
Leslie 220V com 4 faces 100x100mm sendo uma 
face polida, uma escovada, um preta e outra 
branca. Sistema de aquecimento do cubo através 
de resistência elétrica com controle eletrônico de 
potência. Que permita variar a temperatura do 
cubo, através de resistência elétrica com controle 
eletrônico de potência. Que permita variar a 
temperatura do cubo, através de um 
potenciômetro entre a temperatura ambiente e a 
temperatura máxima de 120ºC. A medição de 
temperatura interna das faces é realizada 
utilizando um termopar instalado internamente no 
cubo e ligado à dois bornes para medição através 
de multímetros digitais, garantindo assim 
versatilidade e precisão na medida da temperatura 
interna das faces; 02 multímetros digitais – 01 
fonte de alimentação de 0 à 30V/3A; - 02 pares de 
cabos de ligação de 1m de comprimento preto e 
vermelho com plugues tipo banana. Deve 
acompanhar roteiro didático. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Kit 1 R$ 20.928,66 R$ 20.928,66 
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10 

CONJUNTO DIDÁTICO PARA INVESTIGAÇÃO 
DE DIFRAÇÃO EM FENDAS SIMPLES E 
MÚLTIPLAS: O kit do aparato dever ser 
constituído no mínimo por - Fonte laser de um 
feixe 650nm/5mW - Fonte de alimentação 
chaveada DC 12V/2A - Conjunto de 5 slides com 
fendas, orifícios, grades e retículos - Rede de 
Difração 500 Linhas/mm montada em slide 
plástico - Rede de Difração 1000 Linhas/mm 
montada em slide - Suporte para fixação dos slides 
- Cavalete metálico - Régua de plástico 15cm <- 0 
-> 15cm - banco ótico de precisão, seção 
transversa em V, graduado em cm e mm e com 1 
metro de comprimento - suportes para banco ótico 
- anteparo e base para anteparo. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO I, DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Kit 1 R$ 5.559,33 R$ 5.559,33 

11 

CÂMERA DIGITAL Descrição mínima: para 
técnicas de iluminação transmitida em 
microscopia óptica. Modo Wifi para conexão sem 
fio com aplicativos ou OC com Wifi usando os 
softwares. Modo HD para imagens ao vivo 
1920x1080p diretamente para um monitor HD ou 
para captura em cartão SD (sem necessidade de 
computador). Modo PC para uso com computador 
e softwares, compatível com Microscópio do item 
6. Rede para conexão direta utilizando cabo 
Ethernet. Acopla em microscópios, descrito no 
item 6 de forma integrada, entre a estativa e o tubo 
de observação. Distribuição de luz: 50% visual / 
50% câmera. Interfaces: USB2, HDMl, Ethernet. 
Tamanho máximo de imagem 5 MPixel 
(2592x1944). Kit contém, câmera, cabo USB2 1,8 
m, cabo HDMl 2,5 m, Software para captura básica 
de imagens, anotações e medidas, guia de início 
rápido e livreto de segurança. com interface USB 
para habilitação de módulos LAS, de acordo com 
o item 6. Módulo para medições 
interativas/manuais de distância, diâmetro, 
perímetro, áreas, ângulos e distâncias múltiplas. 
Interface de fácil e rápido acesso para medições e 
calibração automática do sistema. Ferramentas 
para anotações diversas e inserção de indicadores 
em imagens (ex. seta). Configurações de formato, 
cor e tamanho dos textos e indicadores. Exibição 
da escala de calibração. Permite exportação de 
medições para planilha EXCEL. Licença de uso e 
CD de instalação. Garantia mínima de 12 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid. 1 R$ 18.310,00 R$ 18.310,00 
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12 

INCUBADORA B.O.D. COM FOTOPERÍODO E 
ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA DIGITAL 
MICROPROCESSADA CAPACIDADE 350 
LITROS. Descrições mínimas: Gabinete 
construído em aço 1020 com tratamento 
anticorrosivo e pintura eletrostática; Gabinete 
frontal dotado de pés niveladores, Câmara interna 
construída em termoplástico moldado. 
Capacidade para até 4 prateleiras, Isolação 
térmica (inclusive na porta) com poliuretano 
expandido de alta densidade, Sistema de 
aquecimento através de resistência construída em 
aço inox, blindada e aletada, Refrigeração através 
de sistema ecológico livre de CFC e com unidade 
selada, Simulação de período dia/noite 
(fotoperíodo) através de 4 lâmpadas tubulares 
LED, Controlador horário de 24 horas e com 
divisão de 15 minutos para programação do 
fotoperíodo, Controlador horário de 24 horas e 
com divisão de 15 minutos para programação do 
termo período (alternância de temperatura), 
Suporte das lâmpadas LED instalado na porta; 
Circulação forçada de ar através de silenciosos 
ventiladores e isentos de vibrações; Dois 
controladores de temperatura digital, 
microprocessado, PID, com temperatura ajustável, 
Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Dois 
sensores de temperatura PT-100;Sistema de 
segurança da amostra contra superaquecimento 
através de termostato; Sistema de segurança do 
equipamento contra superaquecimento do sistema 
de refrigeração; Painel frontal superior com dois 
controladores de temperatura, temporizador 
ajustável do fotoperíodo, temporizador ajustável 
do termo período, chave geral, e LEDs com 
indicação de aquecimento e refrigeração, com 
teclas tipo soft-touch; Potência: 750 watts; 
Alimentação: 110 ou 220 volts; Faixa de Trabalho: 
Temperatura: de -10 a 60ºC, com resolução de 
0,1ºC;Capacidade: 350 litros; Acompanha: 
prateleiras construídas em aço 1020 com 
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; 
Resistente caixa de madeira para transporte; 
Tomada interna, Alarme sonoro com desligamento 
automático; Bandejas sobressalentes e 
Certificado de calibração RBC do controlador de 
temperatura. Manual de instruções em Português. 
Garantia de três anos e Assistência Técnica 
Permanente.  
ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO. 

Unid. 4 R$ 17.824,45 R$ 71.297,80 

12.1 

INCUBADORA B.O.D. COM FOTOPERÍODO E 
ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA DIGITAL 
MICROPROCESSADA CAPACIDADE 350 
LITROS. Descrições mínimas: Gabinete 
construído em aço 1020 com tratamento 
anticorrosivo e pintura eletrostática; Gabinete 
frontal dotado de pés niveladores, Câmara interna 
construída em termoplástico moldado. 

Unid. 1 R$ 17.824,45 R$ 17.824,45 
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Capacidade para até 4 prateleiras, Isolação 
térmica (inclusive na porta) com poliuretano 
expandido de alta densidade, Sistema de 
aquecimento através de resistência construída em 
aço inox, blindada e aletada, Refrigeração através 
de sistema ecológico livre de CFC e com unidade 
selada, Simulação de período dia/noite 
(fotoperíodo) através de 4 lâmpadas tubulares 
LED, Controlador horário de 24 horas e com 
divisão de 15 minutos para programação do 
fotoperíodo, Controlador horário de 24 horas e 
com divisão de 15 minutos para programação do 
termoperíodo (alternância de temperatura), 
Suporte das lâmpadas LED instalado na porta; 
Circulação forçada de ar através de silenciosos 
ventiladores e isentos de vibrações; Dois 
controladores de temperatura digital, 
microprocessado, PID, com temperatura ajustável, 
Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Dois 
sensores de temperatura PT-100;Sistema de 
segurança da amostra contra superaquecimento 
através de termostato; Sistema de segurança do 
equipamento contra superaquecimento do sistema 
de refrigeração; Painel frontal superior com dois 
controladores de temperatura, temporizador 
ajustável do fotoperíodo, temporizador ajustável 
do termoperíodo, chave geral, e LEDs com 
indicação de aquecimento e refrigeração, com 
teclas tipo soft-touch; Potência: 750 watts; 
Alimentação: 110 ou 220 volts; Faixa de Trabalho: 
Temperatura: de -10 a 60ºC, com resolução de 
0,1ºC; Capacidade: 350 litros; Acompanha: 
prateleiras construídas em aço 1020 com 
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; 
Resistente caixa de madeira para transporte; 
Tomada interna, Alarme sonoro com desligamento 
automático; Bandejas sobressalentes e 
Certificado de calibração RBC do controlador de 
temperatura. Manual de instruções em Português. 
Garantia de três anos e Assistência Técnica 
Permanente.  
ITEM DE COTA RESERVADA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES 

13 

SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DE DBO POR 
RESPIROMETRIA. Descrições mínimas do 
equipamento: para determinação de DBO pelo 
método manométrico sem mercúrio com as 
seguintes características: seis sensores de 
Leitura: sensores eletrônicos de pressão Display 
digital LCD, escala de leitura: 90,250,600,999 
PPM de DBO, sistema de transferência e sistema 
de armazenagem de dados Wireless a cada 
30min./1/2/4/6/8/12/24hs, transferência de dados 
mesmo quando não está conectado ao PC, 
processamento de múltiplas amostras ao mesmo 
tempo, criação de gráficos automática, 

Unid 1 R$ 43.023,58 R$ 43.023,58 
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acompanhamento de amostra, banco de dados 
ilimitado criação de relatórios, monitoramento e 
comparação de resultado, valores de leitura em 
ppms diretamente no display a qualquer momento 
durante o período de incubação, classe de 
segurança, grau de proteção, agitador para seis 
amostras, velocidade de agitação: 20rpms, os 
sensores armazenam automaticamente os valores 
mais recentes, a transferência de dados é 
assegurado até mesmo quando não está 
conectado ao computador, sistema de 
armazenagem de dados pode armazenar 
resultados ilimitados de até 80 sensores, software 
de monitoramento e tratabilidade de dados com as 
seguintes características: antes e durante a 
análise: todas as informações relevantes são 
claramente mostradas na tela do computador 
durante a análise, incluindo condições das 
baterias de cada sensor, banco de dados ilimitado 
mostra as análises em curso e as já concluídas, 
com gráficos de DBO em tempo real, após a 
análise: no final da análise relatórios 
personalizados podem ser criados com 
comparação entre os resultados, composto por 
seis sensores, um agitador para seis provas, seis 
garrafas, seis suportes para absorção de dióxido e 
seis barras magnéticas e software, potência 2W, 
acompanha manual de operação. Garantia de três 
anos e Assistência Técnica Permanente.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

14 

TURBIDÍMETRO DE BANCADA. Descrições 
mínimas do Equipamento: Turbidímetro para 
efetuar leituras de turbidez em águas com 
exatidão e facilidade. Microprocessador interno 
minimiza os erros de operação e garante a 
exatidão da leitura em toda a escala. Utiliza 
padrões prontos que facilitam as calibrações; 
Gabinete livre de corrosão; Saída para 
computador tipo RS-232C; LED (fonte de luz) para 
15.000 horas de trabalho; Calibração automática 
com (05) cinco padrões; Dois sensores tipo foto-
diodo de Silício, dispostos a 90º. NTU Faixa de 
Trabalho: 0 a 1 NTU 0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 0 a 
1000 NTU. Resolução 0,01 NTU 0,01 NTU 0,1 
NTU 1 NTU. Reprodutibilidade Menor que 0,05. 
Exatidão Menor que 5%. Resposta de Leitura 2 
segundos. Detectores Fotovoltáicos de silício 
dispostos a 90º. Fonte de Luz LED alta intensidade 
2600K. Alimentação 110/220 VAC utilizando 
adaptador 12DC. Acompanha: 01 cubeta 25 ml; 
Set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU; 
1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; Manual de 
instruções; Fonte 12DC. Garantia de três anos e 
Assistência Técnica Permanente.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 

Unid 3 R$ 3.941,39 R$ 11.824,17 
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MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

15 

PHMETRO MICROPROCESSADO DE 
BANCADA, MEDIÇÕES EM PH, MV, E ORP. 
Descrições mínimas do equipamento: 
Compensação manual ou automática de 
temperatura, sensor em aço inox e eletrodo de 
vidro combinado. Calibração automática com 
reconhecimento automático das soluções tampão 
(o equipamento soará alarme no caso da tentativa 
do uso das soluções inadequadas). Indicador 
gráfico do estado do eletrodo permite avaliar as 
condições operacionais do eletrodo. Grande 
display gráfico com retroilumição azul, de 
excelente visibilidade. Porta eletrodo articulado 
com giro de 180 graus e parada em qualquer 
posição. Características: Faixa Ph 0.00 ~ 14.00 
Ph. pH precisão ± 0,01 pH. Faixa mV0 ~± 1999 
mV. mV precisão ± 2mV. Calibração Automática - 
reconhece tampão. Faixa temperatura 0 ~ 100 C°. 
Precisão temperatura ± 1 C°. Compensação de 
temperatura Manual / Automática. Faixa de 
compensação temperatura 0 ~ 95 C. Conector do 
Eletrodo pH Universal. Estado do Eletrodo 
Indicação Gráfica. Dimensões 210 X 20 X 60mm. 
Peso 1,9 kg. ACOMPANHA: Eletrodo Ph. Eletrodo 
temperatura. Fonte Alimentação. Soluções 
Tampão. Solução Eletrodo. Suporte Articulado. 
Manual. Garantia de três anos e Assistência 
Técnica Permanente.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 4 R$ 2.694,18 R$ 10.776,72 

16 

CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA 
MICROPROCESSADO. Descrições Mínimas do 
Equipamento: Totalmente Completo, aceita 3 tipos 
de constantes de células, K = 0,1; K = 1 ou K = 10. 
Mede condutividade em águas (S/cm), STD 
Sólidos Totais Dissolvidos com fator programável 
e condutividade em álcool (S/m). Possui sensor de 
temperatura individual feito em aço inox, podendo-
se usar o equipamento como termômetro, 
Compensação de temperatura automática em 
todas escalas, Display alfanumérico fornece 
mensagens que guiam o usuário e impedem erros 
de utilização, Verifica defeitos na célula, sensor de 
temperatura e nas soluções de calibração, 
informando em caso de problemas, Mostra 
simultaneamente a condutividade e a temperatura 
da solução, Gabinete ABS evita corrosão, Suporte 
individual para célula e sensor de temperatura, 
Calibração automática, Condutividade em água 
(S/cm) Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 µS/cm, 
Escalas: 0 a 2 µS/cm 0 a 20 µS/cm 0 a 200 µS/cm 
0 a 2.000 µS/cm 0 a 20.000 µS/cm (0 a 20 mS/cm) 
0 a 200.000 µS/cm (0 a 200 mS/cm). Resolução: 

Unid 3 R$ 4.020,66 R$ 12.061,98 
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0,001 µS/cm 0,01 µS/cm 0,1 µS/cm 1 µS/cm 0,01 
mS/cm 0,1 mS/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. 
Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. 
Condutividade em álcool* (S/m), Faixa de trabalho: 
0 a 2 µS/m 0 a 20 µS/m 0 a 200 µS/m 0 a 2.000 
µS/m 0 a 20.000 µS/m (0 a 20 mS/m) 0 a 200.000 
µS/m (0 a 200 mS/m). Resolução: 0,001 µS/m 0,01 
µS/m 0,1 µS/m 1 µS/m 0,01 mS/m 0,1 mS/m. 
Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor 
que 1% fundo escala. Resistencia, Concentração, 
OHMS Faixa de trabalho: 5 a infinito. Resolução 
0,1. PPM 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5%. 
Salinidade 0% a 4,5%. Temperatura -5 a 120 ºC. 
Alimentação 110/220 VAC automático. Saída para 
computador tipo RS 232C, informando a leitura de 
condutividade e temperatura. Acompanha: 01 
Célula de vidro para medir condutividade em 
soluções alcoólicas K=0,1 tipo imersão, 01 Sensor 
de temperatura em aço inox, 01 Solução de 
calibração 146,7 µS/cm, 01 Suporte para célula, 
01 Sensor de temperatura, Manual de instruções, 
Saída analógica para registrador gráfico, Célula 
termostatizada para medição de condutividade em 
álcool, Soluções de calibração: 13,32 mS/m, 1412 
µS/cm, Soluções certificadas com rastreabilidade 
sob consulta, Memória para armazenamento de 
até 30 leituras. Garantia mínima de 24 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

17 

CENTRÍFUGA CLINICA DIGITAL Especificações 
mínimas: RPM: 200 – 4.000 rpm; RCF Máximo: 5 
– 1.788 x g; Precisão de Velocidade: ± 10 rpm; 
Tipo de rotor: Ângulo fixo; Capacidade: 8 x 15 mL 
Timer: 1 até 99 minutos; Nível de Ruído: ≤ 65 dB; 
Tensão: Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 90 W 
Display: LED; Peso aproximado: 10 kg; 
Dimensões aproximadas (L x C x A): 270 x 300 x 
210 mm. Acompanha: 01  Cabo de energia AC; 01  
Rotor de ângulo fixo de 36º para 8 tubos de 15mL; 
01 Manual de instruções. Garantia de 2 anos.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 3 R$ 4.991,71 R$ 14.975,13 

18 

Luvas de procedimento cirúrgico em látexnitrílico 
tamanho M 100 unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Caixa 100 R$ 54,63 R$ 5.463,00 

19 

Luvas de procedimento cirúrgico em látexnitrílico 
tamanho G 100 unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Caixa 100 R$ 55,48 R$ 5.548,00 
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20 

Máscara Cirúrgica Descartável com Elástico. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Caixa 100 R$ 26,36 R$ 2.636,00 

21 

Placas de cromatografia sílica gel – F245+66, 
cromatofolha de alumínio 20x20 cm. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 2 R$ 2.833,65 R$ 5.667,30 

22 

Papel filtro quantitativo, diâmetro 12.5cmx100pcs. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Caixa 20 R$ 91,72 R$ 1.834,40 

23 

Atomizador de vidro para cromatografia. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 2 R$ 220,00 R$ 440,00 

24 

Conjunto de seis (6) Tubos de Teflon compatíveis 
com Digestor de microandas marca SCP, modelo 
Miniwave 75ml graduado, acompanha conjunto de 
seis (6) Cap's para tubos de Teflon. Garantia 
mínima de 24 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Kit 1 R$ 61.760,00 R$ 61.760,00 

25 

Conjunto de três (3) facas triangulares de 
Carboneto de Tungstênio para uso em 
ultramicótomo. Fio de 9,6 mm; ângulo de 40º; para 
cortes entre 2 – 15 µm.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Kit 1 R$ 32.262,33 R$ 32.262,33 

26 

Ponteiras sem filtro pré-esterilizadas – cor natural 
– cap. 0,1 – 10μl (longa) – livre de DNASE e 
RNASE, estéril, pacote com 1000 unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Pct 10 R$ 86,87 R$ 868,70 

27 

Ponteiras sem filtro pré-esterilizadas – amarela – 
cap. 1 – 200μl – livre de DNASE e RNASE, estéril, 
pacote com 1000 unidades. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO I, DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Pct 10 R$ 48,00 R$ 480,00 

28 

Ponteiras sem filtro pré-esterilizadas – azul – cap. 
100 – 1000μl – livre de DNASE e RNASE, estéril, 
pacote com 1000 unidades. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO I, DA 

Pct 10 R$ 92,14 R$ 921,40 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES 

29 

Microtubo de centrifugação, tipo eppendorf de 1,5 
mL, livre de DNAse, RNAse e pirogênio, pacote 
com 500 unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Pct 11 R$ 74,91 R$ 824,01 

30 

Microtubo de centrifugação, tipo eppendorf de 200 
ul, PCR, tampa chata, transparente, livre de 
DNAse, RNAse e pirogênio, pacote com 1000 
unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Pct 6 R$ 250,47 R$ 1.502,82 

31 

Microtubo de centrifugação, tipo eppendorf de 0,6 
mL, tampa chata, transparente, livre de DNAse, 
RNAse e pirogênio, pacote com 1000 unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Pct 6 R$ 149,91 R$ 899,46 

32 

Vidro de relógio em vidro diam 60mm. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 30 R$ 4,57 R$ 137,10 

33 

Tubo de Ensaio em Vidro com Tampa de Rosca 
Baquelite – Comprimento 13 x 100 mm. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 50 R$ 1,99 R$ 99,50 

34 

Estante PVC com Capacidade para 12 Tubos de 
Ensaio de 20 mm - Vão do Furo 22 x 22 mm. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 10 R$ 17,36 R$ 173,60 

35 

Becker Forma Baixa Graduado com Bico - 
Capacidade 150 mL, 60 X 80 mm. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 10 R$ 5,57 R$ 55,70 

36 

Becker Forma Baixa Graduado com Bico - 
Capacidade 250 mL, 70 X 95 mm. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 10 R$ 6,21 R$ 62,10 

37 

Frasco de Vidro Âmbar com Conta Gotas - 
Capacidade 10 Ml. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 

Unid 40 R$ 2,54 R$ 101,60 
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INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

38 

Frasco de Vidro Âmbar com Conta Gotas - 
Capacidade 60 Ml. ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 40 R$ 3,65 R$ 146,00 

39 

Pipeta pasteur graduada em silicone com 500 
unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Caixa 4 R$ 56,00 R$ 224,00 

40 

Pipeta pasteur de vidro 230mm com 250 unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Caixa 3 R$ 105,05 R$ 315,15 

41 

Tetina de silicone para pipeta Pasteur de 3mL. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 15 R$ 6,16 R$ 92,40 

42 

Caixa Portas Lâminas - Capacidade 100 - Cor Azul 
- Dimensões 22,5x18x3,5 cm. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 10 R$ 19,05 R$ 190,50 

43 

Dissecador de vidro com placa de cerâmica sw 
230mm, com capacidade para 10,5L.   
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 10 R$ 759,33 R$ 7.593,30 

44 

Bureta de vidro graduada em 0,1 mL capacidade 
de 25 mL, torneira de teflon. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 30 R$ 130,52 R$ 3.915,60 

45 

Base com haste universal zincada (suporte 
universal para vidrarias). Dimensões mínimas: 
BASE DE FERRO 12x20 CM E HASTE DE 
FERRO ZINCADA 45 CM. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 40 R$ 113,64 R$ 4.545,60 

46 

Pinça (garra) para bureta com mufa giratória para 
uso em suporte universal; Giratória (ajuste de 360º 
direita / esquerda); Abertura de até 60mm; 
Comprimento de 150mm.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

Unid 40 R$ 85,06 R$ 3.402,40 
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E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

47 

Anel de ferro para funil de separação para uso em 
suporte universal; Anel de ferro 05cm com mufa 
(para funil de 60ml e 125ml). 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 40 R$ 33,20 R$ 1.328,00 

48 

Anel de ferro para funil de separação para uso em 
suporte universal; Anel de ferro 10cm com mufa 
(para funil de 1000ml).  ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 20 R$ 46,36 R$ 927,20 

49 

Pipeta graduada de vidro capacidade de 1 ml. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 100 R$ 2,42 R$ 242,00 

50 

Pipeta graduada de vidro capacidade de 5 ml. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 100 R$ 2,89 R$ 289,00 

51 

Pipeta graduada de vidro capacidade de 10 ml. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 100 R$ 3,25 R$ 325,00 

52 

Rede FITOPLÂNCTON montada em forma de 
trapézio. Dimensões: 30 cm de diâmetro x 70 cm 
de comprimento (aro em aço inox 1/4 (revestido 
por lona); Tela de poliamida (100% nylon) de 20 
micra abertura de malha; Copo de PVC 1/2&quot; 
diâmetro; capacidade 150 ml (aproximadamente) 
com janela superior para saída de excesso de 
água; Ilhóses em latão niquelado; bolsa para 
transporte e 10 metros de cabo trançado 100% 
polipropileno de 4 mm. Peso aproximado: 1,0 kg. 
Garantia mínima de 12 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 2 R$ 1.256,00 R$ 2.512,00 

53 

Rede ZOOPLÂNCTON montada em forma de 
trapézio. Dimensões: 30 cm de diâmetro x 70 cm 
de comprimento (aro em aço inox 1/4 revestido por 
lona). Tela de poliamida (100% nylon) de 64 micra 
abertura de malha Copo de PVC 1/2&quot; 
diâmetro; capacidade 150 ml (aproximadamente) 
com janela superior para saída de excesso de 
água; Ilhóses em latão niquelado; bolsa para 
transporte e 10 metros de cabo trançado 100% 
polipropileno de 4 mm. Peso aproximado: 1,0 kg. 
Garantia mínima de 12 meses.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 

Unid 2 R$ 1.220,50 R$ 2.441,00 
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MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

54 

Câmarada de Utermohl. Capacidade 50 ml. Base 
de 2 ml em acrílico e anel aço inóx. Dimensões: 45 
x 100 mm. 1 torre móvel de acrílico de 48 ml. 
Lâmina redonda em acrílico 1mm espessura 
30mm diâmetro. Garantia mínima de 12 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 2 R$ 643,00 R$ 1.286,00 

55 

Câmara de Sedgwick-rafter vidro lisa. Capacidade 
1 ml. Dimensões: 20 x 50 x 1 mm. Acompanha 2 
laminulas 60x20x1mm. Garantia mínima de 12 
meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 2 R$ 1.157,50 R$ 2.315,00 

56 

Garrafa de Van Dorn acrílico transparente 
(vertical). Capacidade 5 Litros. Espessura da 
parede do acrílico: 5mm. Dimensões: 100 de 
diâmetro x 360mm comprimento. Disparador em 
aço carbono com pintura eletrostática e 
mensageiro em aço inóx. Tampa vedação em 
borracha siliconada azul com diâmetro de 70mm. 
Saída de água nas extremidades e mangueira de 
silicone. Acompanha 10 metros de cabo 100% 
polipropileno trançado de 5 mm. Peso aproximado: 
3,0 kg. Garantia mínima de 12 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MEI, ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

Unid 1 R$ 3.073,60 R$ 3.073,60 

VALOR TOTAL R$ 560.300,51 

 

4. DO VALOR ESTIMADO 

 

4.1. O valor global estimado para esta contratação é de R$ 560.300,51 (quinhentos e 

sessenta mil trezentos reais e cinquenta e um centavos). 

 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

5.1. O procedimento administrativo para a aquisição dos Equipamentos, encontra-se 

amparado pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555, de 8 

de agosto de 2000 e pelo Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores. 

 

6. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
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6.1 A aquisição do objeto deste Termo de Referência será precedida de licitação na 

modalidade Pregão, por se tratar de aquisição de bens comuns, nos termos da Lei Federal nº 

10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e do Decreto nº 10.024/19, subsidiariamente o 

disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

7. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

 

7.1 A licitação utilizará como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

8. QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROPONENTES 

 

8.1. As empresas licitantes deverão apresentar: 

8.1.1. O(s) licitante(s) vencedor(res) deverá(ão) apresentar comprovação de aptidão para o 

fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com objeto deste 

Termo de Referência, ou com o item pertinente, por meio de apresentação de atestado(s) de 

capacidade técnica fornecidos por Pessoa(s) Jurídica(s) de Direito Público ou Privado. 

 

9. DA GARANTIA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO 

 

9.1. O período de garantia será oferecido pela CONTRATADA em sua proposta comercial, 

observado o prazo mínimo exigido nas especificações técnicas de cada item deste termo de 

referência. 

9.2. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nas 

especificações, a licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo 

restante. 

9.3. Caso os produtos percam suas características ou deteriorem-se, e, estando estes 

dentro do prazo de validade da garantia ou tempo de vida útil, assim como em condições 

normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser trocados no prazo máximo a ser 

determinado pelo Gestor do Contrato, contados a partir da comunicação formal, ficando por 

conta e ônus da Contratada todas as despesas decorrentes para a efetivação da troca. 

9.4. A CONTRATADA fica obrigada, durante o período de garantia e em caso de 

necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no 

mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou 

que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, a proceder a substituição por 

produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior. 

9.5. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão 

ser novos e originais com garantia estabelecida inicialmente e igual ao do produto novo. 

9.6. Toda e quaisquer despesas decorrentes da execução da garantia aqui descritos, 

inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo 

da CONTRATADA. 
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9.7. A garantia contar-se-á do recebimento definitivo do objeto. 

 

10. DA SOLICITAÇÃO DO MATERIAL 

 

10.1 A solicitação dos Equipamentos ocorrerá de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, 

mediante a emissão da respectiva Ordem de Fornecimento – O.F. 

 

11. DO LOCAL DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE 

CONSUMO 

11.1. Os Equipamentos e Materiais de consumo deverão ser entregues na Coordenadoria 

de Materiais e Patrimônio – CMP da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

– UEMASUL, localizado na Rua Godofredo Viana, nº. 1.300, CEP 65901-480, Imperatriz/MA, 

Fone (99) 9.8802-0271, respeitando os dias da semana, bem como o horário de expediente 

08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h. 

 

12. DO PRAZO DE ENTREGA: 

12.1. A Aquisição dos Equipamentos e Materiais de Consumo ocorrerá de forma parcelada, 

de acordo com as necessidades dessa Universidade, mediante a emissão da respectiva 

Ordem de Fornecimento – O.F;  

12.2. A entrega dos equipamentos e materiais de consumo deverá ser efetuada no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de 

Fornecimento – O.F. com as quantidades especificadas, em suas embalagens habituais de 

vendas, sem nenhuma avaria, sem amassados, riscos ou quaisquer outros defeitos de 

fabricação, sem divergências de modelos, qualidade e de acordo com a quantidade solicitada 

e ocorrerá no endereço previamente comunicados na O.F, em horário comercial, de segunda 

a sexta-feira, exceto feriado, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min e das 

14h00min às 18h00min; 

12.3. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades de entregar o objeto 

deste Termo, poderá ser dispensado das sanções, desde que informe oficialmente com 

antecedência de pelo menos 02 (dois) dias úteis antes de esgotado o prazo, apresentando 

uma justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada ao Gestor do Contrato 

indicado na O.F., que, por sua vez, opinará sobre a decisão se o prazo poderá ser prorrogado 

ou não, encaminhando em seguida a PROPLAD para deferimento; 

12.4. Depois de esgotado (s) o(s) prazo(s) concedido(s), se for o caso, a UEMASUL aplicará 

as sanções administrativas pertinentes; 

12.5. É da inteira responsabilidade da empresa Contratada, no momento de entrega, o ônus 

com descarregamento dos produtos; 

12.6. O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes. 
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13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

13.1. A UEMASUL rejeitará os equipamentos permanentes que estiverem em desacordo 

com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.  

13.2. Em hipótese alguma a UEMASUL aceitará equipamentos e materiais de consumo 

diferentes em substituição aos registrados no edital, ficando ao encargo da contratada a 

responsabilidade do controle de qualidade, do fornecimento, bem como a repetição de 

procedimentos, às suas próprias custas, para correção de falhas, visando apresentação da 

qualidade e dos resultados requisitados.  

13.3. Os equipamentos e materiais de consumo deverão ser entregues na UEMASUL, 

devidamente acondicionado, de forma que não haja nenhum tipo de avaria, e será recebido: 

13.3.1. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de 08(oito) dias corridos, 

pelo Coordenador de Material e Patrimônio da Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão – UEMASUL e pelo 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;  

13.3.2. 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 

substituídos no prazo de 30(trinta) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

13.3.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 08(oito) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

13.3.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo. 

13.3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

14. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1. Sendo autorizado a contratação, o fornecedor fica obrigado a retirar as respectivas 

notas de empenho e a celebrar os contratos ou instrumentos equivalentes, nas condições 

estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital, observado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data de recebimento da notificação.  

14.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 
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14.2. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em retirar a Nota de Empenho 

ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.  

14.3. A contratação fica condicionada à consulta prévia da Universidade Estadual da 

Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL ao Cadastro Estadual de Inadimplentes 

– CEI, consoante determina o art. 6º da Lei estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996. 

14.4. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão 

deverá apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de 

Saneamento Ambiental do Maranhão), conforme Decreto estadual nº 21.178, de 26 

de abril de 2005. 

14.5. No ato da assinatura do contrato, a Administração Pública deverá consultar o Cadastro 

de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de 

escravo divulgada no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, certificando nos 

autos a regularidade ou irregularidade da pessoa jurídica de direito privado interessada em 

celebrar o contrato, consoante a Lei Estadual nº 10.612 de 03 de julho de 2017, que alterou o 

parágrafo único da Lei Estadual nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013. 

 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

15.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

15.2. O prazo contratual NÃO admite prorrogação nos casos e condições especificados no 

art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

16.1 É vedada a subcontratação no todo ou em parte do objeto deste Termo de Referência.  

 

17. DO REAJUSTE DE PREÇO 

 

17.1 Os preços oriundos da licitação serão fixos e irreajustáveis durante toda a vigência do 

Contrato. 

 

18. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

18.1 A Licitante declarada vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do Contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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19.1. A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, pessoa 

jurídica de direito público, obriga-se a: 

19.1.1. Emitir as respectivas Ordens de Fornecimento; 

19.1.2. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto; 

19.1.3. Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos 

Equipamentos, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações 

exigidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preço da Contratada; 

19.1.4. Notificar a Contratada para a substituição de equipamentos devolvidos; 

19.1.5. Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 

observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

19.1.6. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento 

dos materiais ou com a prestação dos serviços acessórios; 

19.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da Contratada. 

19.1.8. Rejeitar no todo ou em parte o objeto que estiver em desacordo com as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

20.1. A Contratada se obriga a: 

20.1.1. Fornecer os Equipamentos no prazo descrito no item 12, somente a partir do 

recebimento da respectiva “Ordem de Fornecimento” expedida pela Universidade Estadual da 

Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, conforme especificações técnicas estabelecidas 

neste Termo de Referência e na Proposta de Preços apresentada, observadas as respectivas 

quantidades, qualidades e preços; 

20.1.2. Substituir os Equipamentos devolvidos pela UEMASUL, por estarem em desacordo 

com as especificações técnicas ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 10 (dez) dias 

consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação; 

20.1.3. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia 

autorização da UEMASUL; 

20.1.4. Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, 

CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

20.1.5. Identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos equipamentos; 

20.1.6. Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas, com transporte, carga e 

descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento ou dos serviços 

acessórios; 

20.1.7. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

20.1.8. O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.  
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20.1.9. O Contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado.  

20.1.10. O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

20.1.11. A inadimplência do Contratado, com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das 

obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

20.1.12. Manter preposto aceito pela Administração, para representá-lo na execução do 

contrato. 

20.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

21.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) 

dias, contados a partir da efetiva entrega dos produtos, com aceitação, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito; 

21.2 O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, 

devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da 

seguinte documentação: 

a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária; 

b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

d) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão; 

e) Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

21.3 A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para 

retificação e reapresentação. 

21.4 A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo 

recebimento dos Equipamentos Permanentes. 

21.5 A UEMASUL poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

21.6 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou 

à atualização monetária. 

 

22. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

22.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da 
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conformidade do Fornecimento dos Equipamentos, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do Contrato, devendo ser exercido por servidor da UEMASUL, especialmente 

designado na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

22.2 O fiscal designado pela Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

22.3 As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal da 

Administração deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

22.4 Demais atribuições e responsabilidades do gestor e do fiscal de contratos no âmbito da 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, estão disciplinadas 

no Manual Técnico de Gestão e Fiscalização de Contratos aprovado por meio da 

RESOLUÇÃO 016/2017 - CONSUN/UEMASUL. 

 

23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

23.1 O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a CONTRATADA às sanções estabelecidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

no art. 7º da Lei 10.520/02. 

23.2 A CONTRATADA que descumprir quaisquer das condições do Contrato, ficará sujeita às 

seguintes sanções: 

a) Advertência, aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação da multa.  

a.1) Descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para a 

CONTRATANTE. 

a.2) Execução insatisfatória ou inexecução do objeto do Contrato, desde que a sua gravidade 

não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária. 

a.3) Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE. 

b) Multa sobre o valor do produto entregues em atraso, contados a partir do primeiro dia útil 

posterior ao último dia do prazo definido neste Contrato. 

b.1) Até o sétimo dia de atraso, multa única de 1% (um por cento). 

b.2) A partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 0,2% (dois por cento), limitada a 10% (dez 

por cento) do valor do Contrato; 

b.3) 10% (dez por cento) do valor da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do 

ajuste, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração, por prazo de 

até 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

e) As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com 

a prevista na letra ‘b’. 

23.3 Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita a 
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CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado constando o fundamento legal, 

excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

23.4 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da 

notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

 

24  DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

24.1 A demora sem justificativa na execução parcial ou total do fornecimento autoriza a 

CONTRATANTE a declarar rescindido o Contrato e a punir a CONTRATADA, suspendendo 

seu direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual. 

24.2 A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, quando houver a cessão, 

sub-rogação ou transferência deste contrato a terceiro, a qualquer título, salvo se contar com 

a expressa e prévia anuência da CONTRATANTE 

24.3 A decretação de falência da CONTRATADA importará na rescisão automática e de 

pleno direito da Contratante, observado o disposto na Legislação vigente. 

24.4 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos 

arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com reconhecimento dos direitos da Administração, em caso 

de rescisão administrativa prevista no art. 77 da mesma Lei e as consequências contratuais 

previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no edital da licitação. 

24.5 A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos 

previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 

 

25 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

25.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração 

à continuidade do contrato. 

 

26. OBSERVAÇÕES 

 

26.1 Não será aceita a entrega de Equipamentos e Material de Consumo diferentes das 

especificações estabelecidas neste Termo de Referência e que apresentem avarias de 

qualquer natureza, inclusive vícios de qualidade ou de transporte inadequado. 

26.2 Somente será aceito o Equipamento e Material de Consumo em perfeita condição de 

funcionamento. 

26.3 As Empresas que apresentarem suas propostas com o prazo de garantia inferior ao 

estabelecido neste Termo de Referência serão desclassificadas do respectivo item. 

26.4 Será aceito somente Catálogo dos Equipamentos em Português e/ou em Inglês. 
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26.5 Em hipótese alguma a UEMASUL aceitará Equipamento ou Material de Consumo em 

substituição ao registrado no Edital, ficando ao encargo da contratada a responsabilidade e o 

controle de qualidade e do fornecimento. 

 

27. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO À ME, EPP E MEI 

 

27.1. Em atendimento ao artigo 9º da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015 

regulamentou o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas - ME, 

Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, nas licitações 

públicas no âmbito da Administração Pública Estadual, fica estabelecido:  

27.1.1. Fica reservada cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação 

de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores 

Individuais – MEI. 

27.1.2. Para os itens cujos valores estimados sejam de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será realizada licitação exclusiva às microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais, nos termos do disposto no art. 6º da Lei Estadual acima 

mencionada. 

27.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 

ao vencedor da cota principal ou, diante da sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde 

que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

27.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 

cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

27.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem 

adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 

ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades 

ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do 

art. 8º, § 4º do Decreto Federal nº 8.538/2015. 

 

Imperatriz/MA, 17 de março de 2022. 

 

Francisco Eduardo Aragão Catunda Júnior 

Diretor CCENT/UEMASUL 

Port. 45/2022 – GR/UEMASUL 
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ANEXO II 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

____________________________, xx de xxxxx de xxxx. 

 

Prezados Senhores, 

 

_______________(empresa), com sede na cidade de ____________________, na 

Rua _______________, nº _______, inscrita no CNPJ/MF sob o número 

________________, número de telefone _______________ e endereço eletrônico 

_______________________ neste ato representada por 

_________________________, portador do CPF nº _________________ e RG nº 

_________________, abaixo assinado, propõe a Universidade Estadual da Região 

Tocantina do Maranhão, os preços infra discriminados, para a Aquisição de 

Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Consumo para atender as 

demandas dos laboratórios ligados ao CCENT da Universidade Estadual da Região 

Tocantina do Maranhão – UEMASUL, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, e no Edital, objeto do Pregão 

Eletrônico nº 002/2022 - CSL/UEMASUL, Processo Administrativo nº 0097694/2021: 

a) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) 

dias, contados a partir da data de sua abertura. 

b) A entrega do objeto deverá ocorrer 30 (trinta) dias corridos contados a partir do 

recebimento da ordem de Fornecimento – OF, com as quantidades especificadas na 

forma do item 12 do TR. 

c) O prazo de garantia nos termos do item 9 do Termo de Referência. 

d) Preço Total por extenso R$ ........ (.................................................) 

e) Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, transporte, seguros, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

 

Dados Bancários da Empresa 

Razão Social: .................. 

Nome e número do Banco: .................. 

Agência: .................. 

Conta: ....................... 

 

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa 
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PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

 
MARCA / 
MODELO 

QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO  
PREÇO 
TOTAL 

1 

SISTEMA DE 
ELETROFORESE com as 
seguintes características 
técnicas mínimas: Sistema 
portátil para eletroforese e 
visualização integrado; Não 
utiliza Brometo de etídeo, UV ou 
altas voltagens; 
Compatibilidade com todos 
corantes da família SyBRgreen; 
Corrida rápida em baixa 
voltagem (48 V); Utiliza luz azul 
para visualização do DNA; 
Aquisição da foto utilizando uma 
câmera de celular ou tablet; 
Bandeja para preparo do gel 
com configuração flexível dos 
pentes que permite de 9 a 26 
poços por gel (pentes de 9 e 13 
poços inclusos); Eletroforese 
integrada a fonte e 
transiluminador (2 botões para 
utilização); Acompanha uma 
caixa escura para auxiliar na 
aquisição da imagem; 
Acompanha uma fonte para 
conexão na tomada; Tamanho 
do gel: 60 x 60 mm; Volume do 
gel: 15 ml; Volume de tampão 
para corrida necessário: 35 ml 
de TBE; Voltagem:  100-240V, 
50-60hz. Garantia mínima de 24 
meses. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

1 R$ 12.016,76 R$ 12.016,76 

2 

TERMOCICLADOR 
COMPACTO com as seguintes 
características técnicas 
mínimas: Com capacidade de 
até 16 tubos PCR de 0,2ml; 
Compatível com strips de tubos; 
Temperatura de trabalho: 
temperatura ambiente até 99°C; 
Tampa com aquecimento: até 
120°C; Taxa de aquecimento 

Unid 

 

1 R$ 19.446,48 R$ 19.446,48 
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máxima: 2,4°C/seg; Taxa de 
resfriamento máxima: 
1,7°C/seg; Acurácia da 
temperatura: 0,5°C; 
Capacidade ilimitada de 
programação; Aquecimento: 
realizado por aquecedores 
resistivos de filme fino e 
resfriamento realizado por ar 
forçado; Comunicação USB e 
Bluetooth; Sistema de 
processamento autônomo e 
que pode ser controlado via 
Windows, Mac, Chrome OS, 
AppAndroid, iphone e ipad; 
Acompanha fonte para 
carregamento; Voltagem:  100-
240V - 50-60 HZ/ 65W; 
Dimensões aproximadas (Lx D 
x A): 5.1 X 12.7 X 10.2 cm; 
Peso: 0,5Kg. Garantia mínima 
de 24 meses. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

3 

KIT COM TRÊS PIPETAS 
AUTOMÁTICAS AJUSTÁVEIS 
– Descrições mínimas: Que 
abrange a Faixa de Volume de 
2 a 1000 ΜL: Uma Pipeta com 
intervalo de uso de 2 a 20 µL 
com incrementos de escala de 
0,01 µL, precisão menor ou 
igual a 0,03µL / 0,30 % e 
exatidão ± 0,10µL / ± 1,0 %, 
Uma Pipeta com intervalo de 
uso de 20 a 200 µL com 
incrementos de escala de 0,1 
µL, precisão menor ou igual a 
0,20µL / 0,15 % e exatidão ± 
0,50µL / ± 0,8 %, Uma Pipeta 
com intervalo de uso de 100 a 
1000 µL com incrementos de 
escala de 1 µL, precisão menor 
ou igual a 0,6µL / 0,15% e 
exatidão ± 3µL / ± 0,8%, Um 
rack com 96 ponteiras D200, 
Um rack com 96 ponteiras 
D1000, Três suportes 
individuais "Single", Um pacote 
com 10 "Coloris", Três sacos 

Kit 

 

2 R$ 10.338,66 R$ 20.677,32 
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plásticos para eventuais 
retornos para revisão periódica, 
Um Guia de Pipetagem original, 
Um certificado de calibração 
(Certificado de Conformidade) 
para cada pipeta, Um manual 
de operações, Todas as pipetas 
com corpo e todas as partes 
plásticas fabricadas em PVDF 
para maior resistência a 
ambientes de laboratórios, 
Todas as pipetas com pistão em 
aço inox 316 altamente polido 
isento de lubrificante (graxa de 
qualquer tipo) e permitem o 
ajuste do volume pelo volúmetro 
ou pelo botão superior, Todas 
as pipetas com botão com 
código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes 
mode. Garantia mínima de 24 
meses. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

4 

KIT COM TRÊS PIPETAS 
AUTOMÁTICAS AJUSTÁVEIS 
– Descrições mínimas: que 
abrangem a faixa de volume de 
0,1 a 100ΜL: Uma pipeta com 
intervalo de uso de 0,1 a 2µL 
com incrementos de escala de 
0,001 µL, adaptador dois 
estágios para ejeção de 
ponteiras de colar curto / longo, 
precisão menor ou igual a 
0,012µL / 0,70 % e exatidão ± 
0,024µL / 1,5 %, Uma pipeta 
com intervalo de uso de 1 a 
10µL com incrementos de 
escala de 0,01 µL, precisão 
menor ou igual a 0,012µL / 0,40 
% e exatidão ± 0,025µL / ± 1,0 
%, Uma pipeta com intervalo de 
uso de 10 a 100 µL com 
incrementos de escala de 0,1 
µL, precisão menor ou igual a 
0,10µL / 0,15 % e exatidão ± 
0,35µL / ± 0,8 %, Um rack com 
96 ponteiras com filtro e pré-
esterilizadas, Um rack com 96 

Kit 

 

2 R$ 11.877,33 R$ 23.754,66 
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ponteiras com filtro e pré-
esterilizadas, Três suportes 
individuais "Single", Um pacote 
com 10 "Coloris", Três sacos 
plásticos para eventuais 
retornos para revisão periódica, 
Um Guia de Pipetagem original. 
Um certificado de calibração 
(Certificado de Conformidade) 
para cada pipeta, Um manual 
de operações, Todas as pipetas 
com o corpo e todas as partes 
plásticas fabricadas em PVDF 
para maior resistência a 
ambientes de laboratórios, 
Todas as pipetas possuem 
pistão em aço inox 316 
altamente polido isento de 
lubrificante (graxa de qualquer 
tipo) e permitem o ajuste do 
volume pelo volúmetro ou pelo 
botão superior, Todas as 
pipetas possuem botão com 
código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes 
modelos e as ponteiras 
correspondentes. Garantia 
mínima de 12 meses. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

5 

PIPETA MULTICANAL DE 
ALTA PRECISÃO – Descrições 
Mínimas: PIPETA 
MULTICANAL AUTOMÁTICA 
AJUSTÁVEL QUE ABRANGE A 
FAIXA DE VOLUME DE0,5 A 10 
µL: Intervalo de uso: 0,5 a 10 
µL; Incrementos de escala: 0,01 
µL; Quantidade de canais: 12 
canais; Detalhes: - Precisão: ≤ 
0,04 µL / ≤ 8 %; - Exatidão: ± 
0,08 µL / ± 16 %; - Pistão em 
aço inox 316, altamente polido; 
- Mecanismo de deslocamento 
do conjunto de pistões guiado 
por trilhos, garantindo a mesma 
performance em todos os 
canais; - Ejetor de ponteiras 
destacável do corpo da pipeta, 
em aço inoxidável e com 

Unid 

 

1 R$ 5.869,66 R$ 5.869,66 
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espaçador para redução da 
força de ejeção; - Toda a parte 
inferior autoclavável; - Trava do 
volume para evitar alterações 
durante a operação; - Código 
bidimensional de identificação 
gravado no corpo da pipeta para 
rastreabilidade; - Botão com 
código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes 
modelos e as ponteiras 
Diamond correspondentes; - 
Alça que permite manter a 
pipeta na palma das mãos 
mesmo com ela aberta; - 
Fabricada dentro da norma ISO 
9001; - Acompanha certificado 
individual de calibração com 
seu número de série. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

6 

MICROSCÓPIO BINOCULAR 
Descrição mínima: configurado 
para técnica de campo claro e 
contraste de fase, com revólver 
para 5 objetivas, entrada USB 
na estativa, platina mecânica 
com charriot para deslocamento 
XY, suporte porta lâminas, 
condensador com ajuste de 
iluminação Köhler e 
identificação de cor para 
abertura em função ao aumento 
da objetiva. Iluminação LED 
com temperatura de cor de 
6.000K, sistema auto off para 
desligamento automático do 
equipamento em 2 horas 
proporcionando economia de 
energia, capa de proteção e 
manual de instruções. Tubo 
binocular inclinação 30° tipo 
Siedentopf, rotativo 360° com 
fixação em qualquer posição, 
distância interpupilar ajustável 
de 52 a 75mm e par de oculares 
10x/20 com proteção ocular e 
possibilidade de inserção de 
retículo. Condensador Abbe 
0.90/1.25 com ajuste de altura e 

Unid 

 

1 R$ 24.094,98 R$ 24.094,98 
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respectivo limitador de 
segurança para evitar quebra 
de lâmina. Objetiva 
planacromática com aumento 
de 4x, abertura numérica de 
0.10 e distância de trabalho de 
26.2mm. Objetiva 
planacromática com aumento 
de 10x, abertura numérica de 
0.25 e distância livre de 
trabalho: 12.0 mm. Possibilita 
trabalhos com contraste de fase 
PH1. Objetiva planacromática 
com aumento de 20x, abertura 
numérica de 0.40 e distância 
livre de trabalho: 0.9 mm. 
Possibilita trabalhos com 
contraste de fase PH1. Objetiva 
planacromática com aumento 
de 40x, abertura numérica 0,65 
e distância livre de trabalho:0.36 
mm. Possibilita trabalhos com 
contraste de fase PH2. Objetiva 
planacromática com aumento 
de 100x, abertura numérica 
1.25 e distância livre de 
trabalho: 0.10 mm. Possibilita 
trabalhos com contraste de fase 
PH3. Lâmina com jogo de anel 
de fase PH1, PH2 e PH3. 
Possibilidade de acoplamento 
de câmera entre a estativa e 
tubo binocular. Frasco de óleo 
de imersão e cabo de ligação 
padrão Brasil. Equipamento 
indicado para fins educacionais. 
Garantia mínima de 24 meses. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

7 

MICROSCÓPIO TRINOCULAR 
BIOLÓGICO LED com 
Contraste de Fase, 
Fluorescência, Campo Escuro, 
Óptica infinita e Câmera de 
Vídeo 4 MPX. Descrições 
mínimas: sistema de óptica 
infinita e sistema de 
ecoiluminação a LED de alta 
intensidade que não produz 

Unid 

 

1 R$ 62.004,05 R$ 62.004,05 
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infravermelho, objetivas Plan 
Acromáticas, vida útil de 60.000 
horas que reduz a necessidade 
das trocas frequentes das 
lâmpadas. Tubo ocular tipo 
Siedentopf inclinado em um 
ângulo confortável de 30 graus, 
distância inter pupilar de 47 a 
75mm. Ajuste de ponto de visão 
giratório em 180 graus para 
acomodar usuários de 
diferentes tamanhos. Amplo 
campo de visão de 18mm com 
ajuste de diopmetria em ambas 
as oculares que facilita a 
correção de parfocalidade. Seta 
indicadora em uma das 
oculares. As oculares travam 
para evitar roubo, danificação 
ou vandalismo, acompanha 
quatro objetivas Plan 
Acromáticas de 4x, 10x, 40x e 
100x, disponíveis objetivas de 
50x a óleo, que proporcionam 
imagens brilhantes de alto 
contraste e de campo plano em 
todo o campo de visão de 
18mm, possui sistema ótico 
com especificações avançadas 
para imagens nítidas e 
brilhantes em todas as 
ampliações, lentes e tubos 
oculares em pintura e discos 
antimofo para impedir a 
formação de fungos em 
ambientes de umidade elevada, 
lentes vidro de sílica bruta. 
Acompanha acessórios: para 
contraste de fase simples, 
fluorescência e campo escuro; 
câmera colorida de 4 
megapixels; capa protetora; 
frasco de óleo de imersão; 
lâmpada reserva. Garantia 
mínima de 24 meses. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 
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7 

MICROSCÓPIO TRINOCULAR 
BIOLÓGICO LED com 
Contraste de Fase, 
Fluorescência, Campo Escuro, 
Óptica infinita e Câmera de 
Vídeo 4 MPX. Descrições 
mínimas: sistema de óptica 
infinita e sistema de 
ecoiluminação a LED de alta 
intensidade que não produz 
infravermelho, objetivas Plan 
Acromáticas, vida útil de 60.000 
horas que reduz a necessidade 
das trocas frequentes das 
lâmpadas. Tubo ocular tipo 
Siedentopf inclinado em um 
ângulo confortável de 30 graus, 
distância inter pupilar de 47 a 
75mm. Ajuste de ponto de visão 
giratório em 180 graus para 
acomodar usuários de 
diferentes tamanhos. Amplo 
campo de visão de 18mm com 
ajuste de diopmetria em ambas 
as oculares que facilita a 
correção de parfocalidade. Seta 
indicadora em uma das 
oculares. As oculares travam 
para evitar roubo, danificação 
ou vandalismo, acompanha 
quatro objetivas Plan 
Acromáticas de 4x, 10x, 40x e 
100x, disponíveis objetivas de 
50x a óleo, que proporcionam 
imagens brilhantes de alto 
contraste e de campo plano em 
todo o campo de visão de 
18mm, possui sistema ótico 
com especificações avançadas 
para imagens nítidas e 
brilhantes em todas as 
ampliações, lentes e tubos 
oculares em pintura e discos 
antimofo para impedir a 
formação de fungos em 
ambientes de umidade elevada, 
lentes vidro de sílica bruta. 
Acompanha acessórios: para 
contraste de fase simples, 
fluorescência e campo escuro; 
câmera colorida de 4 
megapixels; capa protetora; 
frasco de óleo de imersão; 
lâmpada reserva. Garantia 

Unid 

 

1 R$ 62.004,05 R$ 62.004,05 



 
 
 
  
 
 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016  

36 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0097694/2021 
Rubrica   

mínima de 24 meses. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

8 

CONJUNTO DIDÁTICO PARA 
ANÁLISE ESPECTRAL: esse 
kit deve possuir os seguintes 
elementos básicos: 01 Suporte 
para fixação de tubos 
espectrais, em base delta com 
sapatas niveladoras - 01 Escala 
milimetrada retrátil - 01 Filtro UV 
- 02 Cabos para alta tensão - 01 
Tubo espectral de mercúrio - 01 
Tubo espectral de hidrogênio - 
01 Tubo espectral de hélio – 
Pelo menos mais três tubos de 
diferentes gases - 01 Bloqueio 
de adesão magnética 
210x138mm, 01 Filtro Vermelho 
de adesão magnética - 01 Filtro 
Azul de adesão magnética - 01 
Filtro Verde de adesão 
magnética - 01 Rede de 
difração magnética - 01 
Mascara metálica com fenda 
central (300 x 210 mm) com 
pintura eletrostática a pó - 01 
Rede de difração de 500 
linhas/mm - 01 Fonte de alta 
tensão. Deve acompanhar 
roteiro didático. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Kit 

 

1 R$ 8.954,01 R$ 8.954,01 

9 

CONJUNTO DIDÁTICO PARA 
ESTUDO DAS LEIS DE 
RADIAÇÃO TÉRMICA 220V: O 
kit deve ser composto por no 
mínimo um dos arranjos a 
seguir com os seguintes 
elementos básicos: A) Arranjo 
com aquecimento por água: 01 
forno elétrico 230V – 01 
Acessório para corpo negro - 1 
Caixa para conexão de 
segurança com aterramento – 
01 Cuba de Leslie – 01 agitador 

Kit 

 

1 R$ 20.928,66 R$ 20.928,66 
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para a Cuba de Leslie – 01 
Caixa térmica (NiCrNi/NTC) – 
01 Caixa para microVolts – 01 
Suporte para forno elétrico – 01 
termômetro digital com uma 
entrada – 01 Sensor de 
temperatura, NiCr-Ni – 01 
Termo Pilha de Moll – 01 
Microvoltímetro – 01 Pequeno 
banco óptico – 01 Base em V de 
28cm – 01 Grampo Universal, 
0,80mm diâmetro – 01 
Aquecedor por imersão – 01 
Pipeta Plástica (1000ml) – 01 
Funil de plástico (75mm) de 
diâmetro – 01 Braçadeira 
Universal (0-80mm) – 01 
silicone 7mm de diâmetro – Par 
de cabos (100cm) vermelho e 
azul. Ou B) Arranjo com 
aquecimento eletrônico: -01 
sensor de radiação 
infravermelho, para medição 
relativa através de tensão, com 
resposta na faixa espectral de 
0,58um à 50um. - 01 fonte de 
alimentação chaveada com 
saída de 12V/2A para 
alimentação do sensor de 
radiação; - 01 lâmpada 
12V/21W com filamento de 
tungstênio montada em base 
metálica com bornes para 
conexão à fonte de alimentação 
– 01 barramento de alumínio 
anodizado de 1m de 
comprimento com mantas 
magnéticas e escalas 
milimetradas; - 01 cubo de 
Leslie 220V com 4 faces 
100x100mm sendo uma face 
polida, uma escovada, um preta 
e outra branca. Sistema de 
aquecimento do cubo através 
de resistência elétrica com 
controle eletrônico de potência. 
Que permita variar a 
temperatura do cubo, através 
de resistência elétrica com 
controle eletrônico de potência. 
Que permita variar a 
temperatura do cubo, através 
de um potenciômetro entre a 
temperatura ambiente e a 
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temperatura máxima de 120ºC. 
A medição de temperatura 
interna das faces é realizada 
utilizando um termopar 
instalado internamente no cubo 
e ligado à dois bornes para 
medição através de multímetros 
digitais, garantindo assim 
versatilidade e precisão na 
medida da temperatura interna 
das faces; 02 multímetros 
digitais – 01 fonte de 
alimentação de 0 à 30V/3A; - 02 
pares de cabos de ligação de 
1m de comprimento preto e 
vermelho com plugues tipo 
banana. Deve acompanhar 
roteiro didático. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

10 

CONJUNTO DIDÁTICO PARA 
INVESTIGAÇÃO DE 
DIFRAÇÃO EM FENDAS 
SIMPLES E MÚLTIPLAS: O kit 
do aparato dever ser constituído 
no mínimo por - Fonte laser de 
um feixe 650nm/5mW - Fonte 
de alimentação chaveada DC 
12V/2A - Conjunto de 5 slides 
com fendas, orifícios, grades e 
retículos - Rede de Difração 500 
Linhas/mm montada em slide 
plástico - Rede de Difração 
1000 Linhas/mm montada em 
slide - Suporte para fixação dos 
slides - Cavalete metálico - 
Régua de plástico 15cm <- 0 -> 
15cm - banco ótico de precisão, 
seção transversa em V, 
graduado em cm e mm e com 1 
metro de comprimento - 
suportes para banco ótico - 
anteparo e base para anteparo. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Kit 

 

1 R$ 5.559,33 R$ 5.559,33 
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11 

CÂMERA DIGITAL Descrição 
mínima: para técnicas de 
iluminação transmitida em 
microscopia óptica. Modo Wifi 
para conexão sem fio com 
aplicativos ou OC com Wifi 
usando os softwares. Modo HD 
para imagens ao vivo 
1920x1080p diretamente para 
um monitor HD ou para captura 
em cartão SD (sem 
necessidade de computador). 
Modo PC para uso com 
computador e softwares 
compatível com microscópio do 
item 6. Rede para conexão 
direta utilizando cabo Ethernet. 
Acopla em microscópios 
descritos no item 6 de forma 
integrada, entre a estativa e o 
tubo de observação. 
Distribuição de luz: 50% visual / 
50% câmera. Interfaces: USB2, 
HDMl, Ethernet. Tamanho 
máximo de imagem 5 
MPixel(2592x1944). Kit contém, 
câmera, cabo USB2 1,8 m, cabo 
HDMl 2,5 m, Software para 
captura básica de imagens, 
anotações e medidas, guia de 
início rápido e livreto de 
segurança. com interface USB 
para habilitação de módulos 
LAS de acordo com o item 6. 
Módulo para medições 
interativas/manuais de 
distância, diâmetro, perímetro, 
áreas, ângulos e distâncias 
múltiplas. Interface de fácil e 
rápido acesso para medições e 
calibração automática do 
sistema. Ferramentas para 
anotações diversas e inserção 
de indicadores em imagens (ex. 
seta). Configurações de 
formato, cor e tamanho dos 
textos e indicadores. Exibição 
da escala de calibração. 
Permite exportação de 
medições para planilha EXCEL. 
Licença de uso e CD de 
instalação. Garantia mínima de 
12 meses. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 

Unid 

 

1 R$ 18.310,00 R$ 18.310,00 
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PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

12 

INCUBADORA B.O.D. COM 
FOTOPERÍODO E 
ALTERNÂNCIA DE 
TEMPERATURA DIGITAL 
MICROPROCESSADA 
CAPACIDADE 350 LITROS. 
Descrições mínimas: Gabinete 
construído em aço 1020 com 
tratamento anticorrosivo e 
pintura eletrostática; Gabinete 
frontal dotado de pés 
niveladores, Câmara interna 
construída em termoplástico 
moldado. Capacidade para até 
4 prateleiras, Isolação térmica 
(inclusive na porta) com 
poliuretano expandido de alta 
densidade, Sistema de 
aquecimento através de 
resistência construída em aço 
inox, blindada e aletada, 

Refrigeração através de 
sistema ecológico livre de CFC 
e com unidade selada, 
Simulação de período dia/noite 
(fotoperíodo) através de 4 
lâmpadas tubulares LED, 
Controlador horário de 24 horas 
e com divisão de 15 minutos 
para programação do 
fotoperíodo, Controlador horário 
de 24 horas e com divisão de 15 
minutos para programação do 
termoperíodo (alternância de 
temperatura), Suporte das 
lâmpadas LED instalado na 
porta; Circulação forçada de ar 
através de silenciosos 
ventiladores e isentos de 
vibrações; Dois controladores 
de temperatura digital, 
microprocessado, PID, com 
temperatura ajustável, Set Point 
e autosintonia para parâmetros 
PID; Dois sensores de 
temperatura PT-100;Sistema de 
segurança da amostra contra 
superaquecimento através de 
termostato; Sistema de 

Unid 

 

4 R$ 17.824,45 R$ 71.297,80 
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segurança do equipamento 
contra superaquecimento do 
sistema de refrigeração; Painel 
frontal superior com dois 
controladores de temperatura, 
temporizador ajustável do 
fotoperíodo, temporizador 
ajustável do termoperíodo, 
chave geral, e LEDs com 
indicação de aquecimento e 
refrigeração, com teclas tipo 
soft-touch; Potência: 750 watts; 
Alimentação: 110 ou 220 volts; 
Faixa de Trabalho: 
Temperatura: de -10 a 60ºC, 
com resolução de 
0,1ºC;Capacidade: 350 litros; 
Acompanha: prateleiras 
construídas em aço 1020 com 
tratamento anticorrosivo e 
pintura eletrostática; Resistente 
caixa de madeira para 
transporte; Tomada interna, 
Alarme sonoro com 
desligamento automático; 
Bandejas sobressalentes e 
Certificado de calibração RBC 
do controlador de temperatura. 
Manual de instruções em 
Português. Garantia de três 
anos e Assistência Técnica 
Permanente. ITEM DE AMPLA 
PARTICIPAÇÃO 

12.1 

INCUBADORA B.O.D. COM 
FOTOPERÍODO E 
ALTERNÂNCIA DE 
TEMPERATURA DIGITAL 
MICROPROCESSADA 
CAPACIDADE 350 LITROS. 
Descrições mínimas: Gabinete 
construído em aço 1020 com 
tratamento anticorrosivo e 
pintura eletrostática; Gabinete 
frontal dotado de pés 
niveladores, Câmara interna 
construída em termoplástico 
moldado. Capacidade para até 
4 prateleiras, Isolação térmica 
(inclusive na porta) com 
poliuretano expandido de alta 
densidade, Sistema de 
aquecimento através de 
resistência construída em aço 
inox, blindada e aletada, 

Unid 

 

1 R$ 17.824,45 R$ 17.824,45 



 
 
 
  
 
 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016  

42 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0097694/2021 
Rubrica   

Refrigeração através de 
sistema ecológico livre de CFC 
e com unidade selada, 
Simulação de período dia/noite 
(fotoperíodo) através de 4 
lâmpadas tubulares LED, 
Controlador horário de 24 horas 
e com divisão de 15 minutos 
para programação do 
fotoperíodo, Controlador horário 
de 24 horas e com divisão de 15 
minutos para programação do 
termoperíodo (alternância de 
temperatura), Suporte das 
lâmpadas LED instalado na 
porta; Circulação forçada de ar 
através de silenciosos 
ventiladores e isentos de 
vibrações; Dois controladores 
de temperatura digital, 
microprocessado, PID, com 
temperatura ajustável, Set Point 
e autosintonia para parâmetros 
PID; Dois sensores de 
temperatura PT-100;Sistema de 
segurança da amostra contra 
superaquecimento através de 
termostato; Sistema de 
segurança do equipamento 
contra superaquecimento do 
sistema de refrigeração; Painel 
frontal superior com dois 
controladores de temperatura, 
temporizador ajustável do 
fotoperíodo, temporizador 
ajustável do termoperíodo, 
chave geral, e LEDs com 
indicação de aquecimento e 
refrigeração, com teclas tipo 
soft-touch; Potência: 750 watts; 
Alimentação: 110 ou 220 volts; 
Faixa de Trabalho: 
Temperatura: de -10 a 60ºC, 
com resolução de 
0,1ºC;Capacidade: 350 litros; 
Acompanha: prateleiras 
construídas em aço 1020 com 
tratamento anticorrosivo e 
pintura eletrostática; Resistente 
caixa de madeira para 
transporte; Tomada interna, 
Alarme sonoro com 
desligamento automático; 
Bandejas sobressalentes e 
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Certificado de calibração RBC 
do controlador de temperatura. 
Manual de instruções em 
Português. Garantia de três 
anos e Assistência Técnica 
Permanente. ITEM DE COTA 
RESERVADA PARA MEI, ME 
E EPP, NOS TERMOS DO 
ART. 48, INCISO III, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

13 

SISTEMA DE 
DETERMINAÇÃO DE DBO 
POR RESPIROMETRIA. 
Descrições mínimas do 
equipamento: para 
determinação de DBO pelo 
método manométrico sem 
mercúrio com as seguintes 
características: seis sensores 
de Leitura: sensores eletrônicos 
de pressão Display digital LCD, 
escala de leitura: 
90,250,600,999 PPM de DBO, 
sistema de transferência e 
sistema de armazenagem de 
dados Wireless a cada 
30min./1/2/4/6/8/12/24hs, 
transferência de dados mesmo 
quando não está conectado ao 
PC, processamento de 
múltiplas amostras ao mesmo 
tempo, criação de gráficos 
automática, acompanhamento 
de amostra, banco de dados 
ilimitado criação de relatórios, 
monitoramento e comparação 
de resultado, valores de leitura 
em ppms diretamente no 
display a qualquer momento 
durante o período de incubação, 
classe de segurança, grau de 
proteção, agitador para seis 
amostras, velocidade de 
agitação: 20rpms, os sensores 
armazenam automaticamente 
os valores mais recentes, a 
transferência de dados é 
assegurado até mesmo quando 
não está conectado ao 
computador, sistema de 
armazenagem de dados pode 
armazenar resultados ilimitados 

Unid 

 

1 R$ 43.023,58 R$ 43.023,58 
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de até 80 sensores, software de 
monitoramento e tratabilidade 
de dados com as seguintes 
características: antes e durante 
a análise: todas as informações 
relevantes são claramente 
mostradas na tela do 
computador durante a análise, 
incluindo condições das 
baterias de cada sensor, banco 
de dados ilimitado mostra as 
análises em curso e as já 
concluídas, com gráficos de 
DBO em tempo real, após a 
análise: no final da análise 
relatórios personalizados 
podem ser criados com 
comparação entre os 
resultados, composto por seis 
sensores, um agitador para seis 
provas, seis garrafas, seis 
suportes para absorção de 
dióxido e seis barras 
magnéticas e software, 
potência 2W, acompanha 
manual de operação. Garantia 
de três anos e Assistência 
Técnica Permanente. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

14 

TURBIDÍMETRO DE 
BANCADA. Descrições 
mínimas do Equipamento: 
Turbidímetro para efetuar 
leituras de turbidez em águas 
com exatidão e facilidade. 
Microprocessador interno 
minimiza os erros de operação 
e garante a exatidão da leitura 
em toda a escala. Utiliza 
padrões prontos que facilitam 
as calibrações; Gabinete livre 
de corrosão; Saída para 
computador tipo RS-232C; LED 
(fonte de luz) para 15.000 horas 
de trabalho; Calibração 
automática com (05) cinco 
padrões; Dois sensores tipo 
foto-diodo de Silício, dispostos a 
90º. NTU Faixa de Trabalho: 0 a 

Unid 

 

3 R$ 3.941,39 R$ 11.824,17 
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1 NTU 0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 
0 a 1000 NTU. Resolução 0,01 
NTU 0,01 NTU 0,1 NTU 1 NTU. 
Reprodutibilidade Menor que 
0,05. Exatidão Menor que 5%. 
Resposta de Leitura 2 
segundos. Detectores 
Fotovoltáicos de silício 
dispostos a 90º. Fonte de Luz 
LED alta intensidade 2600K. 
Alimentação 110/220 VAC 
utilizando adaptador 12DC. 
Acompanha: 01 cubeta 25 ml; 
Set de padrões prontos com os 
valores 0,1 NTU; 1 NTU; 10 
NTU; 100 NTU; 1000 NTU; 
Manual de instruções; Fonte 
12DC. Garantia de três anos e 
Assistência Técnica 
Permanente. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

15 

PHMETRO 
MICROPROCESSADO DE 
BANCADA, MEDIÇÕES EM 
PH, MV, E ORP. Descrições 
mínimas do equipamento: 
Compensação manual ou 
automática de temperatura, 
sensor em aço inox e eletrodo 
de vidro combinado. Calibração 
automática com 
reconhecimento automático das 
soluções tampão (o 
equipamento soará alarme no 
caso da tentativa do uso das 
soluções inadequadas). 
Indicador gráfico do estado do 
eletrodo permite avaliar as 
condições operacionais do 
eletrodo. Grande display gráfico 
com retroilumição azul, de 
excelente visibilidade. Porta 
eletrodo articulado com giro de 
180 graus e parada em 
qualquer posição. 
Características: Faixa Ph 0.00 ~ 
14.00 Ph. pH precisão ± 0,01 
pH. Faixa mV0 ~± 1999 mV. mV 
precisão ± 2mV. Calibração 

Unid 

 

4 R$ 2.694,18 R$ 10.776,72 
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Automática - reconhece 
tampão. Faixa temperatura 0 ~ 
100 C°. Precisão temperatura ± 
1 C°. Compensação de 
temperatura Manual / 
Automática. Faixa de 
compensação temperatura 0 ~ 
95 C. Conector do Eletrodo pH 
Universal. Estado do Eletrodo 
Indicação Gráfica. Dimensões 
210 X 20 X 60mm. Peso 1,9 kg. 
ACOMPANHA: Eletrodo Ph. 
Eletrodo temperatura. Fonte 
Alimentação. Soluções 
Tampão. Solução Eletrodo. 
Suporte Articulado. Manual. 
Garantia de três anos e 
Assistência Técnica 
Permanente. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

16 

CONDUTIVÍMETRO DE 
BANCADA 
MICROPROCESSADO. 
Descrições Mínimas do 
Equipamento: Totalmente 
Completo, aceita 3 tipos de 
constantes de células, K = 0,1; 
K = 1 ou K = 10. Mede 
condutividade em águas 
(S/cm), STD Sólidos Totais 
Dissolvidos com fator 
programável e condutividade 
em álcool (S/m). Possui sensor 
de temperatura individual feito 
em aço inox, podendo-se usar o 
equipamento como termômetro, 
Compensação de temperatura 
automática em todas escalas, 
Display alfanumérico fornece 
mensagens que guiam o 
usuário e impedem erros de 
utilização, Verifica defeitos na 
célula, sensor de temperatura e 
nas soluções de calibração, 
informando em caso de 
problemas, Mostra 
simultaneamente a 
condutividade e a temperatura 
da solução, Gabinete ABS evita 

Unid 

 

3 R$ 4.020,66 R$ 12.061,98 
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corrosão, Suporte individual 
para célula e sensor de 
temperatura, Calibração 
automática, Condutividade em 
água (S/cm) Faixa de Trabalho: 
0 a 200.000 µS/cm, Escalas: 0 a 
2 µS/cm 0 a 20 µS/cm 0 a 200 
µS/cm 0 a 2.000 µS/cm 0 a 
20.000 µS/cm (0 a 20 mS/cm) 0 
a 200.000 µS/cm (0 a 200 
mS/cm). Resolução: 0,001 
µS/cm 0,01 µS/cm 0,1 µS/cm 1 
µS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm. 
Exatidão: 2% fundo de escala. 
Incerteza: Melhor que 1% fundo 
escala. Condutividade em 
álcool* (S/m), Faixa de trabalho: 
0 a 2 µS/m 0 a 20 µS/m 0 a 200 
µS/m 0 a 2.000 µS/m 0 a 20.000 
µS/m (0 a 20 mS/m) 0 a 200.000 
µS/m (0 a 200 mS/m). 
Resolução: 0,001 µS/m 0,01 
µS/m 0,1 µS/m 1 µS/m 0,01 
mS/m 0,1 mS/m. Exatidão: 2% 
fundo de escala. Incerteza: 
Melhor que 1% fundo escala. 
Resistencia, Concentração, 
OHMS Faixa de trabalho: 5 a 
infinito. Resolução 0,1. PPM 0 a 
100.000 PPM / 0% a 4,5%. 
Salinidade 0% a 4,5%. 
Temperatura -5 a 120 ºC. 
Alimentação 110/220 VAC 
automático. Saída para 
computador tipo RS 232C, 
informando a leitura de 
condutividade e temperatura. 
Acompanha: 01 Célula de vidro 
para medir condutividade em 
soluções alcoólicas K=0,1 tipo 
imersão, 01 Sensor de 
temperatura em aço inox, 01 
Solução de calibração 146,7 
µS/cm, 01 Suporte para célula, 
01 Sensor de temperatura, 
Manual de instruções, Saída 
analógica para registrador 
gráfico, Célula termostatizada 
para medição de condutividade 
em álcool, Soluções de 
calibração: 13,32 mS/m, 1412 
µS/cm, Soluções certificadas 
com rastreabilidade sob 
consulta, Memória para 
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armazenamento de até 30 
leituras. Garantia mínima de 24 
meses. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

17 

CENTRÍFUGA CLINICA 
DIGITAL Especificações 
mínimas: RPM: 200 – 4.000 
rpm; RCF Máximo: 5 – 1.788 x 
g; Precisão de Velocidade: ± 10 
rpm; Tipo de rotor: Ângulo fixo; 
Capacidade: 8 x 15 mL Timer: 1 
até 99 minutos; Nível de Ruído: 
≤ 65 dB; Tensão: Bivolt; 
Frequência: 60 Hz; Potência: 90 
W Display: LED; Peso 
aproximado: 10 kg; Dimensões 
aproximadas (L x C x A): 270 x 
300 x 210 mm. Acompanha: 01 
Cabo de energia AC; 01 Rotor 
de ângulo fixo de 36º para 8 
tubos de 15mL; 01 Manual de 
instruções. Garantia de 2 anos. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

3 R$ 4.991,71 R$ 14.975,13 

18 

Luvas de procedimento 
cirúrgico em látex nitrílico 
tamanho M 100 unidades ITEM 
DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Caixa 

 

100 R$ 54,63 R$ 5.463,00 

19 

Luvas de procedimento 
cirúrgico em látex nitrílico 
tamanho G 100 unidades ITEM 
DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Caixa 

 

100 R$ 55,48 R$ 5.548,00 
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20 

Máscara Cirúrgica Descartável 
com Elástico ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Caixa 

 

100 R$ 26,36 R$ 2.636,00 

21 

Placas de cromatografia sílica 
gel – F245+66, cromatofolha de 
alumínio 20x20 cm ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

2 R$ 2.833,65 R$ 5.667,30 

22 

Papel filtro quantitativo, 
diâmetro 12.5cmx100pcs ITEM 
DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Caixa 

 

20 R$ 91,72 R$ 1.834,40 

23 

Atomizador de vidro para 
cromatografia ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

2 R$ 220,00 R$ 440,00 

24 

Conjunto de seis (6) Tubos de 
Teflon compatíveis com 
Digestor de microandas marca 
SCP, modelo Miniwave 75ml 
graduado, acompanha conjunto 
de seis (6) Cap's para tubos de 
Teflon. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Kit 

 

1 R$ 61.760,00 R$ 61.760,00 

25 

Conjunto de três (3) facas 
triangulares de Carboneto de 
Tungstênio para uso em 
ultramicótomo. Fio de 9,6 mm; 
ângulo de 40º; para cortes entre 
2 – 15 µm. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 

Kit 

 

1 R$ 32.262,33 R$ 32.262,33 
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PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

26 

Ponteiras sem filtro pré-
esterilizadas – cor natural – cap. 
0,1 – 10μl (longa) – livre de 
DNASE e RNASE, estéril, 
pacote com 1000 unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Pct 

 

10 R$ 86,87 R$ 868,70 

27 

Ponteiras sem filtro pré-
esterilizadas – amarela – cap. 1 
– 200μl – livre de DNASE e 
RNASE, estéril, pacote com 
1000 unidades. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Pct 

 

10 R$ 48,00 R$ 480,00 

28 

Ponteiras sem filtro pré-
esterilizadas – azul – cap. 100 – 
1000μl – livre de DNASE e 
RNASE, estéril, pacote com 
1000 unidades. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Pct 

 

10 R$ 92,14 R$ 921,40 

29 

Microtubo de centrifugação, tipo 
eppendorf de 1,5 mL, livre de 
DNAse, RNAse e pirogênio, 
pacote com 500 unidades. ITEM 
DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Pct 

 

11 R$ 74,91 R$ 824,01 

30 

Microtubo de centrifugação, tipo 
eppendorf de 200 ul, PCR, 
tampa chata, transparente, livre 
de DNAse, RNAse e pirogênio, 

Pct 

 

6 R$ 250,47 R$ 1.502,82 
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pacote com 1000 unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 E 
ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

31 

Microtubo de centrifugação, tipo 
eppendorf de 0,6 mL, tampa 
chata, transparente, livre de 
DNAse, RNAse e pirogênio, 
pacote com 1000 unidades. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Pct 

 

6 R$ 149,91 R$ 899,46 

32 

Vidro de relógio em vidro diam 
60mm ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

30 R$ 4,57 R$ 137,10 

33 

Tubo de Ensaio em Vidro com 
Tampa de Rosca Baquelite – 
Comprimento 13 x 100 mm 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

50 R$ 1,99 R$ 99,50 

34 

Estante PVC com Capacidade 
para 12 Tubos de Ensaio de 20 
mm - Vão do Furo 22 x 22 mm 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

10 R$ 17,36 R$ 173,60 

35 

Becker Forma Baixa Graduado 
com Bico - Capacidade 150 mL, 
60 X 80 mm. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 

Unid 

 

10 R$ 5,57 R$ 55,70 
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I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

36 

Becker Forma Baixa Graduado 
com Bico - Capacidade 250 mL, 
70 X 95 mm. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

10 R$ 6,21 R$ 62,10 

37 

Frasco de Vidro Âmbar com 
Conta Gotas - Capacidade 10 
Ml. ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

40 R$ 2,54 R$ 101,60 

38 

Frasco de Vidro Âmbar com 
Conta Gotas - Capacidade 60 
mL ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

40 R$ 3,65 R$ 146,00 

39 

Pipeta pasteur graduada em 
silicone com 500 unidades.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Caixa 

 

4 R$ 56,00 R$ 224,00 

40 

Pipeta pasteur de vidro 230mm 
com 250 unidades. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Caixa 

 

3 R$ 105,05 R$ 315,15 

41 

Tetina de silicone para pipeta 
Pasteur de 3m.  ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

Unid 

 

15 R$ 6,16 R$ 92,40 
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123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

42 

Caixa Portas Lâminas - 
Capacidade 100 - Cor Azul - 
Dimensões 22,5x18x3,5 cm. 
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

10 R$ 19,05 R$ 190,50 

43 

Dissecador de vidro com placa 
de cerâmica sw 230mm, com 
capacidade para 10,5L. ITEM 
DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

10 R$ 759,33 R$ 7.593,30 

44 

Bureta de vidro graduada em 
0,1 mL capacidade de 25 mL, 
torneira de teflon. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

30 R$ 130,52 R$ 3.915,60 

45 

Base com haste universal 
zincada (suporte universal para 
vidrarias). Dimensões mínimas: 
BASE DE FERRO 12x20 CM E 
HASTE DE FERRO ZINCADA 
45 CM. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

40 R$ 113,64 R$ 4.545,60 

46 

Pinça (garra) para bureta com 
mufa giratória para uso em 
suporte universal; Giratória 
(ajuste de 360º direita / 
esquerda); Abertura de até 
60mm; Comprimento de 
150mm.  ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

Unid 

 

40 R$ 85,06 R$ 3.402,40 
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123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

47 

Anel de ferro para funil de 
separação para uso em suporte 
universal; Anel de ferro 05cm 
com mufa (para funil de 60ml e 
125ml). ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

40 R$ 33,20 R$ 1.328,00 

48 

Anel de ferro para funil de 
separação para uso em suporte 
universal; Anel de ferro 10cm 
com mufa (para funil de 
1000ml). ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

20 R$ 46,36 R$ 927,20 

49 

Pipeta graduada de vidro 
capacidade de 1 ml. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

100 R$ 2,42 R$ 242,00 

50 

Pipeta graduada de vidro 
capacidade de 5 ml. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

100 R$ 2,89 R$ 289,00 

51 

Pipeta graduada de vidro 
capacidade de 10 ml. ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

100 R$ 3,25 R$ 325,00 

52 

Rede FITOPLÂNCTON 
montada em forma de trapézio. 
Dimensões: 30 cm de diâmetro 
x 70 cm de comprimento (aro 
em aço inox 1/4 (revestido por 
lona); Tela de poliamida (100% 

Unid 

 

2 R$ 1.256,00 R$ 2.512,00 
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nylon) de 20 micra abertura de 
malha; Copo de PVC 1/2&quot; 
diâmetro; capacidade 150 ml 
(aproximadamente) com janela 
superior para saída de excesso 
de água; Ilhóses em latão 
niquelado; bolsa para 
transporte e 10 metros de cabo 
trançado 100% polipropileno de 
4 mm. Peso aproximado: 1,0 kg.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

53 

Rede ZOOPLÂNCTON 
montada em forma de trapézio. 
Dimensões: 30 cm de diâmetro 
x 70 cm de comprimento (aro 
em aço inox 1/4 revestido por 
lona). Tela de poliamida (100% 
nylon) de 64 micra abertura de 
malha Copo de PVC 1/2&quot; 
diâmetro; capacidade 150 ml 
(aproximadamente) com janela 
superior para saída de excesso 
de água; Ilhóses em latão 
niquelado; bolsa para 
transporte e 10 metros de cabo 
trançado 100% polipropileno de 
4 mm. Peso aproximado: 1,0 kg.  
ITEM DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E 
EPP, NOS TERMOS DO ART. 
48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

2 R$ 1.220,50 R$ 2.441,00 

54 

Câmarada de Utermohl. 
Capacidade 50 ml. Base de 2 ml 
em acrílico e anel aço inóx. 
Dimensões: 45 x 100 mm. 1 
torre móvel de acrílico de 48 ml. 
Lâmina redonda em acrílico 
1mm espessura 30mm 
diâmetro    ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

2 R$ 643,00 R$ 1.286,00 
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55 

Câmara de Sedgwick-rafter 
vidro lisa. Capacidade 1 ml. 
Dimensões: 20 x 50 x 1 mm. 
Acompanha 2 laminulas 
60x20x1mm   ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

2 R$ 1.157,50 R$ 2.315,00 

56 

Garrafa de Van Dorn acrílico 
transparente (vertical). 
Capacidade 5 Litros. Espessura 
da parede do acrílico: 5mm. 
Dimensões: 100 de diâmetro x 
360mm comprimento. 
Disparador em aço carbono 
com pintura eletrostática e 
mensageiro em aço inóx. 
Tampa vedação em borracha 
siliconada azul com diâmetro de 
70mm. Saída de água nas 
extremidades e mangueira de 
silicone. Acompanha 10 metros 
de cabo 100% polipropileno 
trançado de 5 mm. Peso 
aproximado: 3,0 kg.  ITEM DE 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MEI, ME E EPP, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO 
I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 

Unid 

 

1 R$ 3.073,60 R$ 3.073,60 

 VALOR TOTAL R$ 560.300,51 
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ANEXO III 

 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

Ilma (o). Sr. (a) 

Pregoeiro (a)  

Comissão Setorial de Licitações UEMASUL – CSL/UEMASUL 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 002/2022 - CSL/UEMASUL 

Processo Administrativo nº 0097694/2021-UEMASUL. 

 

Prezado (a) Senhor(a), 

 

O abaixo assinado na qualidade de representante legal da Empresa 

________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, com sede na rua 

__________ vem pela presente informar a Vs. Sas., que o Sr.(a) 

____________________, portador do RG nº ______________ e do CPF nº 

__________, é designado para representar nossa empresa na Licitação acima 

referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e 

impugnações, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes 

ao certame. 

 

Atenciosamente. 

 

 

________________, xx de xxxxxx de xxxx 

 

 

 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA 

 

Ilma. Sra.  

Pregoeira  

Comissão Setorial de Licitações UEMASUL – CSL/UEMASUL 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 002/2022 - CSL/UEMASUL  

Processo Administrativo nº 0097694/2021-UEMASUL. 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa (RAZÃO SOCIAL), com endereço na (endereço completo, telefone e 

e-mail), (cidade e estado), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (número do CNPJ), pelo seu 

representante legal infra-assinado, Sr. (NOME DOS REPRESENTANTES), portador 

(a) da cédula de identidade nº (NÚMERO DO RG DOS REPRESENTANTES) e do 

CPF nº (NÚMERO DO CPF DOS REPRESENTANTES), vem apresentar Declaração 

Consolidada nos seguintes termos: 

a) Declara, sob as penas da lei, que possui pleno conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação e que concorda com estas; 

b) Declara, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 

(dezesseis) anos e mão-de-obra infantil. 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. [   ]. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

c) Declara ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação definidos no edital, 

para participação do procedimento licitatório, nos termos da Lei, bem como 

responsabiliza-se pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante. 

d) Declara, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos 

legais para a sua qualificação e enquadramento como: 

[  ] Microempreendedor Individual (MEI); 
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[  ] Microempresa (ME) nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte(EPP), instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e 

que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei 

Complementar. 

[  ] Normal. 

[  ] Outro: ___________________________________________________________. 

e) Declara, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não foi declarada 

INIDÔNEA, e que não possui fatos supervenientes impeditivos para contratar com a 

Administração Pública. 

f) Declara que se compromete à confidenciabilidade e sigilo em relação a toda e 

qualquer informação relacionada às atividades da UEMASUL que venha a ter 

conhecimento ou acesso em decorrência da prestação do serviço, comprometendo-

se ainda a devida observância da Lei Geral de Proteção de Dados. 

g) Declara que nos valores apresentados na proposta estão inclusos todos os 

custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, transporte, 

seguros, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 

h) Declara, ainda, estar ciente das sanções que lhe poderão ser impostas, 

conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de 

falsidade da presente declaração. 

________________, xx de xxxxxx de xxxx. 

 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - CSL/UEMASUL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0097694/2021 – UEMASUL  

 

ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO 

E, DE OUTRO LADO, 

____________________ NA FORMA 

ABAIXO. 

 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – 

UEMASUL, autarquia estadual integrante da administração indireta do Estado, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 26.677.304/0001-81, isenta de inscrição estadual, situada na Rua 

Godofredo Viana, nº 1300, Centro, Imperatriz/MA, neste ato representada por sua 

representante legal, _________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º _______________, inscrito(a) no CPF sob o n.º _____________, 

residente e domiciliado(a) na ____________________________, na cidade de 

_________________, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a 

empresa ______________________, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 

________________, Inscrição Estadual n.º _____________, com sede na 

____________________________________________, neste ato representada por 

seu representante legal, __________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º ___________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º 

_____________, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o 

presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 002/2022 - 

CSL/UEMASUL, Processo n.º 0097694/2021, submetendo-se as partes aos 

preceitos instituídos pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, 

pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,  pela Lei Estadual nº 

9.529, de 23 de dezembro de 2011, regulamentada pela Lei nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015 e Decreto Estadual nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, assim 

como as demais legislações aplicadas à matéria e ainda pelas condições do Edital e 

às cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de Equipamentos, Materiais 

Permanentes e Materiais de Consumo para atender as demandas dos laboratórios 

ligados ao CCENT, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO 

MARANHÃO – UEMASUL, de acordo com o Termo de Referência anexo ao Edital do 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 - CSL/UEMASUL, e a proposta vencedora, 

partes integrantes deste instrumento independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

O valor total deste contrato é de R$ ________ (___________________). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

UEMASUL 

Exercício: 2021 

Item: 34490529900 

Natureza: 3449052 

Plano Interno: 002024 - MANUTSUL – UEMASUL 

Fonte: 103 – Recurso Destinado ao Ensino Superior Público 

Estadual. 

Valor 

R$ 478.632,89 

UEMASUL 

Exercício: 2021 

Item: 33390303500 

Natureza: 3339030 

Plano Interno: 016001 - . – UEMASUL 

Fonte: 103 – Recurso Destinado ao Ensino Superior Público 

Estadual. 

Valor 

R$ 81.667,62 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

do Contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

5.2 O prazo contratual não admite prorrogação nos casos e condições especificados 

no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
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É vedada a subcontratação do objeto deste Contrato no todo ou em parte. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

As quantidades e especificações dos equipamentos deverão atender as condições 

previstas no quadro abaixo e no anexo do Termo de Referência: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNI QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1      

2      

 VALOR TOTAL        xxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 

8.1. O período de garantia será oferecido pela CONTRATADA em sua proposta 

comercial, observado o prazo mínimo exigido nas especificações técnicas de cada 

item no termo de referência. 

8.2. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nas 

especificações, a licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo 

tempo restante. 

8.3. Caso os produtos percam suas características ou deteriorem-se, e, estando 

estes dentro do prazo de validade da garantia ou tempo de vida útil, assim como em 

condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser trocados no prazo 

máximo a ser determinado pelo Gestor do Contrato da Contratante, contados a partir 

da comunicação formal, ficando por conta e ônus da Contratada todas as despesas 

decorrentes para a efetivação da troca. 

8.4. A CONTRATADA fica obrigada, durante o período de garantia e em caso de 

necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no 

mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução 

tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, a 

proceder a substituição por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente 

ou superior. 

8.5. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção 

deverão ser novos e originais com garantia estabelecida inicialmente e igual ao do 

produto novo. 

8.6. Toda e quaisquer despesas decorrentes da execução da garantia aqui 

descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão 

inteiramente a cargo da CONTRATADA. 

8.7. A garantia contar-se-á do recebimento definitivo do objeto. 
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CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE ENTREGA 

9.1 A aquisição dos equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo 

ocorrerá de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, 

mediante a emissão da respectiva Ordem de Fornecimento – OF. 

9.2 A entrega dos equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo 

deverá ser efetuada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 

da data do recebimento da Ordem de Fornecimento – O.F. com as quantidades 

especificadas, em suas embalagens habituais de vendas, sem nenhuma avaria, sem 

amassados, riscos ou quaisquer outros defeitos de fabricação, sem divergências de 

modelos, qualidade e de acordo com a quantidade solicitada e ocorrerá no endereço 

previamente comunicados na O.F, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, 

exceto feriado, no horário das 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min. 

9.3 Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades de entregar o 

objeto do Termo, poderá ser dispensado das sanções, desde que informe oficialmente 

com antecedência de pelo menos 02 (dois) dias úteis antes de esgotado o prazo, 

apresentando uma justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada 

ao Gestor do Contrato indicado na O.F., que, por sua vez, opinará sobre a decisão se 

o prazo poderá ser prorrogado ou não, encaminhando em seguida à PROPLAD para 

deferimento; 

9.4 Depois de esgotado(s) o(s) prazo(s) concedido(s), se for o caso, a 

CONTRATANTE aplicará as sanções administrativas pertinentes; 

9.5 É da inteira responsabilidade da empresa Contratada, no momento de entrega, o 

ônus com descarregamento dos produtos; 

9.6 O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

Os Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de consumo deverão ser 

entregues na Coordenadoria de Materiais e Patrimônio – CMP da Univeridade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, localizada na Rua 

Godofredo Viana, nº 1.300, CEP 65901-480, Imperatriz – MA, fone (99) 9.8802-0271 

respeitando os dias da semana, bem como o horário de expediente: 08:00h às 12:00h 

e 14:00h às 18:00h. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

11.1 A CONTRATANTE rejeitará os equipamentos, materiais permanentes e 

materiais de consumo que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas 

no edital e seus anexos. 

11.2 Em hipótese alguma a CONTRATANTE aceitará equipamentos, materiais 

permanentes e materiais de consumo diferentes, em substituição aos registrados no 

edital, ficando ao encargo da contratada a responsabilidade do controle de qualidade, 
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do fornecimento, bem como a repetição de procedimentos, às suas próprias custas, 

para correção de falhas, visando apresentação da qualidade e dos resultados 

requisitados. 

11.3 Os equipamentos e acessórios deverão ser entregues na UEMASUL, 

devidamente acondicionado, de forma que não haja nenhum tipo de avaria, e serão 

recebidos: 

11.3.1. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de 08(oito) dias 

corridos, pelo Coordenador de Material e Patrimônio da Contratante e pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 

Referência e na proposta; 

11.3.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser substituídos no prazo de 30(trinta) dias corridos, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

11.3.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 08(oito) dias úteis, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

11.3.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 A Contratante, obriga-se a: 

12.1.1. Emitir as respectivas Ordens de Fornecimento; 

12.1.2. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto; 

12.1.3. Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos 

Equipamentos e demais materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de 

acordo com as especificações exigidas no Termo de Referência e na Proposta de 

Preço da Contratada; 

12.1.4. Notificar a Contratada para a substituição de equipamentos e demais 

materiais devolvidos; 

12.1.5. Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

12.1.6. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o 

fornecimento dos materiais ou com a prestação dos serviços acessórios; 

12.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelos empregados da Contratada. 
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12.1.8. Rejeitar no todo ou em parte o objeto que estiver em desacordo com as 

condições estabelecidas no Termo de Referência. 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 A Contratada se obriga a: 

13.1.1 Fornecer os Equipamentos no prazo descrito no item 12 do Termo de 

Referência, somente a partir do recebimento da respectiva “Ordem de Fornecimento” 

expedida pela Contratante, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo 

de Referência e na Proposta de Preços apresentada, observadas as respectivas 

quantidades, qualidades e preços; 

13.1.2 Substituir os Equipamentos e os materiais de apoio técnico devolvidos pela 

Contratante, por estarem em desacordo com as especificações técnicas ou com a 

Proposta de Preços, no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da 

respectiva Notificação; 

13.1.3 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia 

autorização da Contratante; 

13.1.4 Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão 

social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem 

importantes; 

13.1.5 Identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos equipamentos; 

13.1.6 Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas, com transporte, carga 

e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do 

fornecimento ou dos serviços acessórios; 

13.1.7 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

13.1.8 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.  

13.1.9 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado. 

13.1.10 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

13.1.11 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 

restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro 
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de Imóveis. 

13.1.12 Manter preposto aceito pela Administração, para representá-lo na execução 

do contrato. 

13.1.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado. 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato consistem na 

verificação da conformidade do Fornecimento dos Equipamentos, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser exercido por servidor da 

CONTRATANTE, especialmente designado na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

14.2. O fiscal designado pela Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

14.3. As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal da 

Administração deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

14.4. Demais atribuições e responsabilidades do gestor e do fiscal de contratos no 

âmbito da CONTRATANTE, estão disciplinadas no Manual Técnico de Gestão e 

Fiscalização de Contratos aprovado por meio da RESOLUÇÃO 016/2017 - 

CONSUN/UEMASUL. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 

(trinta) dias, contados a partir da efetiva entrega dos produtos, com aceitação, 

mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por 

quem de direito. 

15.2. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, 

devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por 

meio da seguinte documentação: 

f) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária; 

g) Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

i) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão; 

j) Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

15.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a Contratada para 

retificação e reapresentação. 

15.4. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo 
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recebimento dos Equipamentos Permanentes. 

15.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

15.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, pelo descumprimento do Contrato, sem que isso gere direito ao 

reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

Os preços oriundos da licitação serão fixos e irreajustáveis durante toda a vigência do 

Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora 

estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções estabelecidas no art. 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02. 

17.2. A CONTRATADA que descumprir quaisquer das condições do Contrato, ficará 

sujeita às seguintes sanções: 

f) Advertência, aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação da 

multa. 

f.1) Descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos 

para a CONTRATANTE. 

f.2) Execução insatisfatória ou inexecução do objeto do Contrato, desde que a sua 

gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária. 

f.3) Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE. 

g) Multa sobre o valor do produto entregue em atraso, contados a partir do primeiro 

dia útil posterior ao último dia do prazo definido no Contrato. 

g.1) Até o sétimo dia de atraso, multa única de 1% (um por cento). 

g.2) A partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 0,2% (dois por cento), limitada a 

10% (dez por cento) do valor do Contrato; 

g.3) 10% (dez por cento) do valor da contratação, no caso de inexecução total ou 

parcial do ajuste, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

h) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração, por 

prazo de até 05 (cinco) anos. 

i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

j) As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente 

com a prevista na letra ‘b’. 

17.3. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita a 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016  

9 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0092340/2021 
Rubrica   

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0097694/2021 
Rubrica   

CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado constando o fundamento 

legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de 

mora. 

17.4 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias contados da data 

da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

19.1. A demora sem justificativa na execução parcial ou total do fornecimento autoriza 

a CONTRATANTE a declarar rescindido o Contrato e a punir a CONTRATADA, 

suspendendo seu direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual. 

19.2. A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, quando houver a 

cessão, sub-rogação ou transferência deste contrato a terceiro, a qualquer título, salvo 

se contar com a expressa e prévia anuência da CONTRATANTE. 

19.3. A decretação de falência da CONTRATADA importará na rescisão automática e 

de pleno direito da Contratante, observado o disposto na Legislação vigente. 

19.4. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos 

termos dos arts 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com reconhecimento dos direitos da 

Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da mesma Lei 

e as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 

10.520/02 e no edital da licitação. 

19.5. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos 

casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS COMUNICAÇÕES 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos 

legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que 

comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do 

Estado, obedecendo ao prazo previsto na Lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca desta Cidade de Imperatriz, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 
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quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 

E por estarem desta forma ajustados e contratados, assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo, 

para que produza os seus reais e jurídicos efeitos. 

Imperatriz, ___ de _________ de 20XX. 

CONTRATANTE: _____________________________ 

 

CONTRATADO: _____________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:_______________________ 

CPF: ________________________ 

 

NOME: ______________________ 

CPF: ________________________ 


