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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
AV.BRASIL 4365 MANGUINHOS - CONTAINER DA ADMINISTRAÇÃO, 203 , @cidade_unidade@/, CEP 21040-900 

Telefone: (21)3865-9691 - h�p://www.fiocruz.br 
  

EDITAL Nº 068/2022

Processo nº 25029.000360/2022-38

 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 

 
 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, por intermédio de sua Unidade INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS, sediada à
Av. Brasil, nº 4.365, Campus Fiocruz, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ – CEP 21.040-360, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Norma�va SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução
Norma�va SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

 

Data da sessão: 11/11/2022

Horário: 10:00hrs

Local: Portal de Compras do Governo Federal – h�ps://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: menor preço

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, conforme condições, quan�dades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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

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

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema de compras governamentais e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as do Edital.

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 254492

Fonte: 015100000000

Ação: 8305

PTRES: 172780

Elemento de Despesa: 44.90.52.08

   

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de cer�ficado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

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

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

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

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

     

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

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

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

4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.8. sociedades coopera�vas, considerando a vedação con�da no art. 10 da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 2017.

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

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;
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4.3.1.1. nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

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

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

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

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

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

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

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

4.4. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

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

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

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

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

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

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

 

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

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

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase de lances.

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

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

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

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

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

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

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automa�camente encerrada a recepção de lances.

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.

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

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.
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7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

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

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

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

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

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

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

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

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

7.25.1. no pais;

7.25.2. por empresas brasileiras;

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

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

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

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

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

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

7.27.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

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

8.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

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

8.3. 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;

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

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

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. DA HABILITAÇÃO  

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

a) SICAF;

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

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

d) Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União - TCU(h�ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);

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

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

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

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

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

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0
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9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par�cipação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

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

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

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

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

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

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

9.6. e 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 para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz.

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

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

9.8. Habilitação jurídica:

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

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

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

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

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

9.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País

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

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus�ça do trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

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

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

 

9.10. Qualificação  Econômico-Financeira.

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

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

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

9.10.1.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

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

9.10.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (
um) resultantes da aplicação das fórmulas:

 

LG = A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo

___________________________________________ 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

SG = A�vo Total

_______________________________________________ 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

LC = A�vo Circulante

_________________________________________ 
Passivo Circulante

 

 

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

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene�cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

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

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

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

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

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

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

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

 

10.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas,  a contar da solicitação do 9.9.1.Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. DOS RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

 

12.    DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1.             A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

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

12.2.1.          A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2.          A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

 

15.  DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garan�a contratual dos bens, face o valor unitário contratado e o �po de objeto não ser de grande complexidade técnica, entendemos não haver
necessidade de garan�a a execução.

 

16. DO TERMO DE CONTRATO 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinatura do Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo obrigatória para a assinatura a realização do cadastro de seu representante legal e de suas testemunhas no Sistema
Eletrônico de Informação – SEI, acessando o Link a seguir para cadastro de usuário externo[2]:
(h�ps://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.phpacao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0).

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

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

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



26/10/2022 13:49 SEI/FIOCRUZ - 2178667 - Edital

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2232453&infra_siste… 6/30

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

16.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

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

16.5.1. O fornecedor que não es�ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser man�das pelo licitante durante a vigência do contrato .

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

17.      DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

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

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

 

20.      DO PAGAMENTO

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

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

 

21.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. As regras, na aplicação de penalidades, impedimentos licitar e contratar no âmbito da Fiocruz, estão estabelecidas na portaria 150/2019- COGEAD, ANEXO IV a este Edital.

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

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

21.2.2. apresentar documentação falsa;

21.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.2.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.2.5. não man�ver a proposta;

21.2.6. cometer fraude fiscal;

21.2.7. comportar-se de modo inidôneo;

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

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

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

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

21.5.2. Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

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

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

21.5.5. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va neste Edital.

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

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

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

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

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

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

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

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

21.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secoa@ini.fiocruz.br / secom@ini.fiocruz.br, ou por pe�ção dirigida ou protocolada no endereço Av. Brasil,
4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21040-360 – Serviço de Compras do INI

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
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22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

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

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

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

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

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

 

23.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico h�ps://www.gov.br/compras, e também poderão ser lidos e/ou ob�dos na Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos – Rio de
Janeiro – RJ – CEP 21040-360 – Serviço de Compras do INI, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administra�vo
permanecerão com vista franqueada aos interessados

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

23.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência

23.12.2.  ANEXO II – Modelo de Proposta 

23.12.3.  ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato.

23.12.4. ANEXO IV - PORTARIA 150/2019-COGEAD

 

Rio de janeiro, 31 de outubro de 2022.

 

Assinatura da autoridade competente

 

 

ANEXOS AO EDITAL

 

ANEXO I
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
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Processo nº 25029.000360/2022-38 
Pregão Eletrônico  nº 11/11/2022        Hora da Licitação: 10:00 horas 
Proponente: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 
Endereço completo: 
Telefone:                                              E-mail: 
Banco: Agência: Conta bancária: 
Inscrição no SIMPLES: ( ) Sim ( ) Não

 

ITEM CATMAT Nº PGC Descrição do CATMAT Descrição complementar Un QTE
Valor
unitário
es�mado

Valor
total 
es�mado

1 25801 2188 Anemômetro, nome
anemômetro

Anemômetro Digital com Display Duplo Display Duplo; Valores de Velocidade do Vento:
4 Dígitos Valores de Temperatura: 3 dígitos Indicação de Bateria Taxa de Amostragem:
0,5s Data Hold, Backlight – Iluminação do Display, Escala Beaufort, Ambiente de
Operação: 0~40ºC, U.R. < 80%, Alimentação: 3 x 1,5V “AAA”, Drop Test: 1 Metro. Com
qualidade igual o superior a marca Minipa.

un 1   

2 297264 2166 Tanque, nome tanque

Tanque, nome tanque. Tanque/Bo�jão Criogênico para Armazenamento de Nitrogênio
Líquido, Referência Fornecedor: Modelo YDS-50 , Estrutura de Liga de Alumínio,
Isolamento Térmico, Capacidade: 50L, Peso Vazio: 21Kg, Peso Cheio: 61,5Kg, Diâmetro
do Gargalo: 50mm, Diâmetro Externo: 500mm, Altura: 805mm

un 10   

3 421526 3245

Equipamento Laboratório.
Capacidade: Até 900 NM, Ajuste:
Ajuste Digital, C/ Painel De
Controle, Programável, Método:
De Fluorescência, Adicional: Com
Modo 3d, Tipo: Detector, 

Fluorímetro Nome: Instrumentos Para Análises Químicas. Fluorometro modelo qubit
flex, marca Invitrogen, catálogo n. Q33327, para quan�ficação simultânea de até 8
amostras de DNA, RNA, micro RNA e proteínas.

un 1   

4 236097 3262

Forno Elétrico - Altura: 40 Cm,
Aplicação: Domés�ca,
Capacidade: 46 L, Comprimento:
49,50 Cm, Largura: 49 Cm,
Caracterís�cas Adicionais: Luz
Piloto/Resist.Blindada/Prateleiras
Removível .Voltagem: 110 V

Capacidade: Entre 45 L a 48 L un 1   

5 263653 2303

Vaporizador, capacidade
reservatório 100 mm de
anestesico, aplicação anestesia
inalatória, material reservatório
vidro graduado, �po universal,
caracterís�cas adicionais base
inferior em latão.

Vaporizador, capacidade reservatório: 100 mL. un 2   

6 271362 2976

Refrigerador De Laboratório. Tipo
Porta: Porta De Vidro Com
Sistema An�-Embaçante,  Tipo
Alarme: Alarme Audiovisual
Ajustável (Alta/Baixa Temperat),
Tipo Comando: Painel De
Controle Digital, Faixa
Temperatura Interna: Faixa De 2
A 8°C, Capacidade Mínima:
Capacidade Mínima De 340
Litros, Tipo: Tipo Câmara
conservação Com Temperatura
Regulada, Caracterís�cas
Adicionais: Circulação De Ar
Forçada, Iluminação Interna, Tipo
Fechamento Portas: Porta Com
Chaveamento. Tipo
Reves�mento: Reves�mento
Interno Aço, Prateleiras
Reguláveis, Tipo Sensor: Sensor
Imerso Em Líquido, Tipo
Sinalizador: Display Digital De
temperatura, Tipo Controle:
Controle De Temperatura
Microprocessado

REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO:TIPO CÂMARA CONSERVAÇÃO COM
TEMPERATURA REGULADA, FAIXA TEMPERATURA INTERNA:FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO
COMANDO:PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME:ALARME AUDIOVISUAL
AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE:CONTROLE DE TEMPERATURA
MICROPROCESSADO, TIPO SINALIZADOR:DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA, TIPO
SENSOR:SENSOR IMERSO EM LÍQUIDO, TIPO PORTA:PORTA DE VIDRO COM SISTEMA
ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE MÍNIMA:CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO
REVESTIMENTO:REVESTIMENTO INTERNO AÇO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ILUMINAÇÃO INTERNA,
TIPO FECHAMENTO PORTAS PORTA COM CHAVEAMENTO.

un 1   

7 289852 2241/3256

Frigobar. Capacidade: 120 L,
Caracterís�cas Adicionais:
Prateleiras Removíveis, Tensão
Alimentação: 110 V

Frigobar domés�do em inox, com controle de temperatura, prateleiras removíveis un 8   

8 304539 2527

Estação Solda. Tipo Corrente:
Alternada, Formato Ponta:
Cônico, Controle Termostá�co:
Incluído, Valor Resistência: 90 W,
Pressão Sucção Sugador: 200
Ml/Min, Aplicação:
Soldar/Desoldar Componentes
eletrônicos, Tipo Ponta:
Removível, Caracterís�cas
Adicionais: Controle De Calor
Digital: 200 A 400°C, Saída de
tensão Alimentação: 220 V,
Temperatura Máxima: 204 A 454
°C

* un 2   

9 355747 2155 Aparelho Ar Condicionado.
Capacidade Refrigeração: 36.000
Btu, Modelo: Teto/Piso, Nível
Ruído Interno: 57 Db,
Caracterís�cas Adicionais 1: Ciclo

* un 10   
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Frio, Selo Procel, Controle
Remoto Sem Fio, Tipo: Split,
Tensão: 220 V

10 358304 2301
Fonte de Energia – Aparelho
Eletroforese, tensão 0 a 300,
aplicação eletroforese.

Fonte De Eletroforese 300v un 1   

11 380387 623 Freezer ver�cal, capacidade 300
l, cor branca, voltagem 110, Frost Free, com gavetas un 1   

12 385194  ITEM CANCELADO      

13 402161 2170

Forno Microondas. Material: Aço
Inoxidável, Capacidade: 28 L, Cor:
Branca, Caracterís�cas
Adicionais: Timer, Prato Giratório,
Auto Descongelamento,
Potência: 800 W, Voltagem:
110/220 V.

Voltagem: 110V, Eficiência Energé�ca Classe A, Funções: Cozinha, Aquecer e Assar. un 21   

14 410273 DFD
1498/2022

Micropipeta, capacidade
aspiração até 1000 Mcl, �po*
monocanal, mecânica, ajuste
volume regulável, componentes
com ejetor de ponteira, suporte,
adicional autoclavável

Marca: Eppendorf, nº do catálogo: 3123000063 un 2   

15 408734 617

Pipetador. Componentes
Adicionais: Válvula An� Refluxo,
Capacidade: Até 100 Ml, Ajuste:
Digital, Outros Componentes:
Com Carregador E Suporte,
Adicional: Autoclavável,
Componentes: Com Filtro
Hidrófobo, Botão Dispensação,
Tipo: Automá�co

* un 1   

16 450677 DFD
1498/2022

Micropipeta, capacidade
aspiração até 10 mcl 2, �po*
monocanal, mecânica, ajuste
volume regulável, componentes
com ejetor de ponteira, suporte,
adicional autoclavável

Intervalo de volume: 0,5-10µL. Marca: Eppendorf, nº do catálogo: 3123000020 un 2   

17 412970 3255

Centrífuga, �po: para tubos,
ajuste: digital, microprocessada,
volume: até 100 ml, capacidade:
até 32 unidades, rotação: até
6000 rpm, temperatura: controle
temperatura até 40 °c,
temporização: temporizador até
99 min, adicional: segurança
tampa aberta, alarme e
desbalanceamento,
componentes: com adaptadores
tubos 5, 10, 15, 50 ml

Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna,
fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrifuga (RCF), tempo (min./s), e
mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permi�ndo ao usuário perfeita
visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena
a úl�ma configuração na memória. Possibilidade para trabalhar com dois �pos de
rotores. Para volumes até 480 ml. Baixo nível de ruído. Possui 30 programas de memória
pré-programáveis. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de
frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Tempo de processo de 1 a 999
minutos com ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo
infinito, 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com ajuste de 20s em
20s, 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com ajuste
de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme
audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automá�ca através de freio
eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite
o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da
tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-
suportantes e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em Inox AISI 304.
Cer�ficado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro. A Qualificação da instalação (IQ) e a
Qualificação operacional (OQ) para centrífugas, atende a solicitação. Acompanhar Rotor
Horizontal em alumínio com 4 posições com adaptadores em nylon com capacidade
máxima de 420 ml, sendo: 32 x 5 ml, 32 x 10 ml e 32 x 15 ml.

un 2   

18 414531 2327

Banho maria, ajuste ajuste
mecânico com visor digital,
volume cerca de 5L.
Componentes com tampa cônica
temperatura até 100 °C

ALIMENTAÇÃO 127 V, SEM AGITAÇÃO, TAMPA INOX, CUBA EM AÇO INOX, Dimensões
Externa do Gabinete: C=340 x L=190 x A=270 mm. un 1   

19 415372 3241 e
3257

Banho Seco Laboratório
Temperatura: Controle
Temperatura Até 150 °C
Capacidade: Para Tubos Até 2 Ml
Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel
De Controle, Programável

Precisão e uniformidade da temperatura de até 0,3oC; tempo de aquecimento de até 12
min; �mer de 1min até 99h; potênica de 150w. Acompanha bloco para 12 tubos de
15ml; bloco para 35 tubos de 1,5ml; bloco para 54 tubos de 0,5ml  e bloco para 96 tubos
de 0,2ml. Com qualidade igual ou superior a marca Kasvi.

un 4   

20 411015 DFD
1498/2022

Micropipeta. Componentes: Com
Ejetor De Ponteira, Suporte;
Capacidade Aspiração: Até 10
MCL; Ajuste: Volume Fixo;
Adicional: Autoclavável; Tipo*:
Monocanal, Mecânica

 Marca: Eppendorf, nº do catálogo: nº do  3124000016 un 1   

21 452893 2974 Incubadora Laboratório
Temperatura: Controle
Temperatura Até 80 °C,
Componentes: Com Porta Frontal
, Rotação: Até 500 RPM, Ajuste:
Ajuste Digital,C/ Painel De
Controle, Programável , Outros
Componentes: Plataforma
Intercambiável , Adicional:
Refrigeração Incorporada ,
Temporização: Temporizador Até
100 H, Tipo*: Com Agitação ,
Volume: Para Frascos Até 3 L

A localização da porta não é fator limitante , desde que fique assegurado as outras
especificações.

un 1   



26/10/2022 13:49 SEI/FIOCRUZ - 2178667 - Edital

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2232453&infra_siste… 19/30

22 424685 614 e 619

Micropipeta, capacidade
aspiração até 200 Mcl, �po*
monocanal, mecânica, ajuste
volume regulável, componentes
com ejetor de ponteira, adicional
autoclavável

Intervalo de volume: 20-200µL. Marca: Eppendorf, nº do catálogo: 3123000055 un 2   

23 431080 3196

Refrigerador duplex, capacidade
refrigeração 400 L, sistema
degelo frost free, tensão
alimentação 110/220,
caracterís�cas adicionais controle
temperatura, selo procel "A",
�po ver�cal

Com prateleiras reguláveis, porta com trava-garrrafas un 2   

24 434442 3248

Centrífuga Rotação: Até 15.000
Rpm Ajuste: Ajuste Digital, C/
Painel De Controle, Programável
Adicional: Segurança Tampa
Aberta, Alarme  e
Desbalanceamento
Temporização: Temporizador Até
12 H Tipo: Para Tubos E
Microplacas Volume: Até 1000
Ml.

Centrífuga refrigerada de bancada, modelo Rotanta 460R da marca He�ch com as
seguintes caracterís�cas técnicas: - Microprocessada e motor por indução magné�ca; -
Capacidade máxima: 4 x 750 ml / 6 x 94 mL / 6 x 250 mL; - Velocidade máxima: 15.000
rpm, com incrementos de 10 rpm; - Força centrífuga máxima (FCR): 24.400 xg, com
incrementos de 10 xg; - Tempo de corrida: 1seg - 99 horas: 59 min: 59 seg, centrifugação
con�nua ou centrifugação rápida através da tecla IMPULSE; - Faixa de controle da
temperatura: -20ºC a + 40°C, com incrementos de temperatura de 1°C e função
"standby"; - Função Fast Cool que permite pré-resfriamento da câmara de
centrifugação; - 9 rampas de aceleração e 10 rampas de desaceleração; - Memória para
armazenar 98 programas completos de centrifugação. - Painel digital com visualização
dos parâmetros de centrifugação: tempo, temperatura, aceleração/desaceleração, força
centrífuga em "g" e velocidade em rpm; - Seleção da contagem de tempo a par�r do
início ou após o rotor a�ngir a velocidade máxima; - Possui 8 rotores intercambiáveis; -
Acomoda rotores e acessórios para citologia; - Estrutura externa metálica com câmara
de centrifugação em aço inox; - Ori�cio de visualização na tampa da centrífuga que
permitem medidas com tacômetro; - Reconhecimento automá�co de rotores; -
Travamento automá�co da tampa durante o ciclo de centrifugação; - Mecanismo de
abertura da tampa em caso de emergência; - Proteção contra aquecimento excessivo do
motor e da câmara de centrifugação; -Proteção contra desbalanceamento; - Proteção
contra gotejamento de líquido condensado na tampa; - Operação: 200-240V e 50-60Hz;
- Ruído abaixo ou igual a 66 dB (A); - Dimensões externas (A x C x P): 456 x 770 x 706
mm; Acompanha: 1 - Nova versão rotor modelo swing-out da marca He�ch, com as
seguintes especificações técnicas: - Modelo an�go: 5699; - Capacidade máxima: 4 x 750
ml; - Velocidade máxima: 4.600 rpm; - Força centrífuga máxima: 5063 xg; - 4 posições; -
Aceita vários �pos de caçapas e adaptadores; - Ref.: 5699-R. QTDE.: 00001 2 - Caçapa
Retangular para Rotor Swing Out, marca He�ch  Ref.: 5625-A QTDE.: 00004 3 - Tampa
para caçapa com proteção an�- aerosol da marca He�ch com as seguintes
especificações técnicas: -Estrutura: em poliamida, cor amarela e transparente.

un 1   

25 434676 3254

Centrífuga, �po para tubos,
ajuste ajuste digital, c/ painel de
controle, programável,
capacidade até 8 unidades,
rotação até 3600 Rpm,
temporização temporizador até
45 Min., adicional segurança
tampa aberta, alarme e
desbalanceamento,
componentes c/ adaptadores
tubos de 3 a 15ml

Alimentação bivolt, potência de 300W, display LCD, aviso sonoro de fim de processo,
baixo nível de ruído, tampa com trava de segurança. Adaptadores para tubos de fundo
redondo nas faixas de 2,6-7 ml, 4-10 ml e 9-15 ml

un 4   

26 438292 2966

Dispensador de parafina, ajuste
digital, c/ painel de controle,
capacidade armazenamento até
5 L, temperatura controle
temperatura até 100 °C,
componentes com filtro de
par�culas

Sistema modular de inclusão de tecidos com módulos independentes: módulo de
inclusão com aquecimento e a placa fria. Bandeja removível de abertura fácil para
aproximadamente 150 cassetes. Tanque de parafina com capacidade de
aproximadamente 4 L. Mantem os cassetes, moldes e outros acessórios aquecidos.
Painel de controle digital touchscreen. Lâmpada de LED branco brilhante. Lente de
aumento para inclusão das biópsias muito pequenas e complexas. Suporte de pulso para
conforto e estabilidade. Estação de trabalho de inclusão aquecida com super�cie de
metal, fácil de limpar e com adesão reduzida. O módulo frio acomoda até 65 cassetes e
possui controle adapta�vo ao ambiente para garan�r que a temperatura de operação
seja estabilizada a -6 ºC. O módulo frio pode ser u�lizado como uma unidade
independente para resfriar blocos antes de corte ou como parte do centro de inclusão
para resfriar os moldes após a dispensação da parafina.  Dimensões (L x P x A): 636 mm
x 560 mm x 384 mm. Peso: aproximadamente 27 kg. Temperaturas operacionais: 50 °C a
75 °C. Temperatura de operação ambiental: 20 °C a + 30 °C. Fonte de energia: 110 - 120
V CA. Consumo de energia: 1000 VA máx. Acompanha manual, treinamento e instalação
do equipamento.

un 1   

27 440344 3242

Agitador Mecânico
Componentes: Pés Ventosas Em
Borracha Rotação: Até 4000 Rpm
Rpm Ajuste: Ajuste Mecânico,
Botão Controle Velocidade
Adicional: Operação Con�nua E
Pulso Tipo: Tipo Vortex

Vortex mul�plataformas, Tipo de movimento: Orbital; Controle: Modo con�nuo ou
touch; Sistema de ventosas para melhor fixação em super�cies; Centro cônico para
agitação manual de tubos �po falcon até 125ml; Velocidade: 3000rpm; Volume máximo
de manuseio: 50mL; Voltagem: 110v; Potência: 80W; incluso: Plataforma para 8 tubos
de 15mL ou 8 tubos de 10mL; Plataforma para 6 tubos de 50mL; MT-C Plataforma para
microplacas; Plataforma padrão para 8 microtubos de até 2mL em ABS.

un 4   

28 440806 2971

Microscópio, �po de análise:
ó�co, �po: binocular, aumento: c,
obje�vas até 100x, oculares até
10x, componentes: iluminação
em led, refle�da e transmi�da,
adicional: inclinação até 30°

• Corpo principal, Foco coaxial grosso/fino, estágios para destros ou canhotos • • CFI
10X OCULAR F.N. 22MM • • Peça nasal sêxtupla de campo claro C-N6 com reves�mento
ESD • • Lamphouse Ni-LH pré-centrado para microscópio de Ni, 12V, 100W • • Lâmpada
de halogênio de quartzo, 12V, 100W, 2000 horas • • Condensador acromá�co com lente
superior giratória em cauda de andorinha Controle deslizante para intercambiabilidade
precisa; Diafragma de Abertura Graduada; NA 0,90 para ampliações de 2x a 100x • • C-
SR2S Prato Mecânico Direito, Suporte de Deslizador de Dedo Longo • • CFI60 Plano
Acromá�co 4x Lente Obje�va, NA 0.1, WD 30mm, FOV 22mm • • CFI60 Plano
Acromá�co 10x Lente Obje�va, NA 0.25 , WD 10,5 mm, FOV 22 mm • • Lente obje�va
plana acromá�ca CFI60 20x, NA 0,40, WD 1,2 mm, FOV 22 mm • • Lente obje�va plana
acromá�ca CFI60 40x, NA 0,65, WD 0,56 mm, FOV 22 mm, com mola • • Plano CFI60
Lente obje�va de imersão em óleo acromá�ca 100x, NA 1.25, WD

un 5   

29 441257 3244 Espectrofotômetro Aplicação:
Medição Da Concentração De
Acidos Nucleicos E Prot Precisão
Fotométrica: 1nm Per Tipo:
Espectrofotometro Nano

Espectrofotômetro NanoDrop™ One/OneC Microvolume UV-Vis, número de Catalogo:
ND-ONE-W, marca Thermo Scien�fic™, com adicional de medidas em cubetas e dongle
wifi. Acompanha kit de produ�vidade Nanodrop OneC (catálogo número ND-PP1C)
Thermo Fisher

un 1   
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Caracterís�cas adicionais:
Quan�dade De Amostras: Entre
0,5ul E 2ul Potência: 30 W
Tensão: 30 V Faixa Medição: 190
E 850nm.

30 441419 2157

Aparelho ar condicionado,
capacidade refrigeração 58.000,
vazão ar 1.700 M3/H, tensão 220
V, �po split, modelo teto/piso,
caracterís�cas adicionais 1
controle remoto s/fio,
compressor scholl e descarga

* un 5   

31 442223 3247 e
3259

Microcentrífuga, ajuste: digital,
microprocessada, volume: até 2,
capacidade: até 24 unidades,
rotação: até 15000 rpm,
temporização: c, temporizador
até 99 min, adicional: sistema
segurança tampa aberta,
componentes: c, adaptador tubo
até 2,0 ml

Microcentrífuga refrigerada, com botão giratório de tempo e velocidade; 24 posições,
uma velocidade máxima de 21,300 × g e sistema de refrigeração rápido, 220v. Modelo
eppendorf Nº de kit do rotor FA-24x2, Nº de catálogo 5406000410 ; kit do rotor FA-18x2,
Nº de catálogo 5495508007; Adaptadores para 24 Tubos de 0,5 mL, Nº de catálogo
5425716001; e adaptadores para 24 Tubos de 0,2 mL, Nº de catálogo 5425715005. 

un 2   

32 443966 2171

Televisor, tamanho tela 32”,
voltagem bivolt, caracterís�cas
adicionais smart tv, Full
HD,entradas hdmi/usb, conversor
di, �po tela led, acessórios
controle remoto

* un 30   

33 444251 2164

Parafusadeira, �po profissional,
velocidade reversível, rotação
mínima: 600 rpm, máxima: 1900
rpm, caracterís�cas adicionais
mandril de 1/2", controle de
torque, componentes com
maleta, acessórios, bateria,
carregador bivolt, �po
alimentação bateria voltagem 9,6
V

* un 5   

34 445216 622

Refrigerador duplex, capacidade
refrigeração 445 L, capacidade
congelador 108L,  sistema degelo
frost free, cor branca, tensão
alimentação 110/220, �po
ver�cal

* un 1   

35 445441 2240

Refrigerador duplex, capacidade
refrigeração 260 L, �po portas
reversíveis, tensão alimentação
110 V, caracterís�cas adicionais
aço inox, �po ver�cal.

Refrigerador duplex, capacidade 260 litros, descongelamento frost free, prateleiras
removíveis, porta com trava-garrafas un 2   

36 446092 3195

Forno microondas, material aço
inoxidável, capacidade 34 L,
potência 1.000 W, voltagem
110/220 V.

Forno micro-ondas �po Mesa, com painel eletrônico e teclado numérico, reves�mento
an�aderente. un 6   

37 447396 3264

Fogareiro elétrico. Material: Aço
Inoxidável, Potência Queimador:
4.000 W, Quan�dade De Bocas:
2, Voltagem: 220 V

Fogareiro elétrico de mesa 2 bocas Bivolt; Potência entre  2000/4.000 W un 1   

38 449090 2245

Bebedouro água, �po industrial,
caracterís�cas adicionais 1
torneira água gelada, 1 torneira
água natural, voltagem 127 V,
material gabinete aço inoxidável,
capacidade água 20 L

Bebedouro �po industrial modelo coluna com 2 torneiras (água gelada e água natural),
em axo inoxidável, capacidade 20 litros un 31   

39 449175 2526

Fonte alimentação, caracterís�ca
adicional digital de bancada com
02 displays de 3 dígitos, tensão
alimentação 110 / 220 V, tensão
saída 0 a 32 V, corrente saída 0 a
5 A, aplicação laboratório de
pesquisa, frequência nominal
50/60 Hz.

* un 2   

40 450228 606

Micropipeta, capacidade
aspiração até 2 Mcl, �po*
monocanal, mecânica, ajuste
volume regulável, componentes
com ejetor de ponteira, adicional
autoclavável

MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO:ATÉ 2 MCL, TIPO :MONOCANAL, MECÂNICA,
AJUSTE:VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES:COM EJETOR DE PONTEIRA,
ADICIONAL:AUTOCLAVÁVEL

un 1   

41 450711 3240

Agitador mecânico Temperatura:
Controle Temperatura Até 99 °C
Componentes: P/ Tubos E
Microplacas Rotação: Até 1500
Rpm Ajuste: Ajuste Digital, C/
Painel De Controle,
Programável Adicional: Com
Temporizador E Operação
Con�nua Tipo: Orbital.

Rotação de 200 a 1500 rpm; display de LCD; com controle de temperatura; alarme de
fim de tempo; motor de escovas e livre de manutenção; capacidade para 2 placas de 96
poços simultaneamente; com tampa para garan�r a temperatura e proteção da luz;
temperatura de 5 a 80C; acurácia e uniformidade da temperatura de ±0,3C; �mer de 0
até 99h59min; amplitude de rotação 2mm; aumento de temperatura de 20 a 80C em
até 15min. 150w, bivolt.

un 1   

42 450732 3265 Caixa Acús�ca. Altura: 790 Mm,
Aplicação: Propagação Som,

Caixa acús�ca 150w bluethooth un 1   
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Tamanho Alto-Falante: 15 Pol,
Tipo Tweeter: Titânio, Tipo:
Amplificada, Largura: 570 Mm,
Caracterís�cas Adicionais: 4
Canais De Entrada Com Controles
De Volume, Profundidade: 267
Mm, Potência: 150 W, Voltagem:
110/220 V.

43 450978 2242

Aparelho purificador de água,
�po tripla filtragem, voltagem
110/220 V, material gabinete
metálico, capacidade
refrigeração 5,20 L/H,
caracterís�cas adicionais água
gelada e água natural, �po
fixação parede, cor branca.

Aparelho purificador de água, �po tripla filtragem, gabinete metálico, com 2 torneiras
(água gelada e água natural), �po fixação parede, com reservatório de água hermé�co un 2   

44 452706 3243

Agitador Magné�co.  Material:
Gabinete Metálico, An�corrosivo;
Temperatura: Controle
Temperatura Até 400 °C;
Rotação: Até 2000 Rpm;
Capacidade: Até 2 L Ajuste:
Ajuste Mecânico, Botão Controle
Velocidade.

Velocidade de agitação: 100-1500 rpm; Capacidade de água: Até 5 L; Controle:
Analógico; Display: RPM/Temperatura; Potência: 680 W; Temperatura de aquecimento:
Máx. 380°C; Dimensão da Plataforma: 180 x 180 mm; 50/60 Hz

un 3   

45 452965 3249

Estufa laboratório, material :
gabinete aço inox, ajuste: ajuste
digital,c, painel de controle,
programável, capacidade: cerca
de 420 l, temperatura: até 250°
C, componentes: com até 40
prateleiras, adicional: com,
vedação, alarmes.

Estrutura externa com chapa de aço reves�da em pintura eletrostá�ca a pó, câmada
interna em aço inoxidável 430 com polimento �po espelho, porta com fecho magné�co
à esquerda e abertura para a direita, permi�ndo a fácil colocação e re�rada de materiais
no interior da câmara, vedação da porta com perfil de silicone, controlador eletrônico
microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termopar
NTC digital com as funções programável de: �mer, set point e PID com autotuning,
resolução de +/- 1°C, iluminação da câmara de trabalho com acionamento da tecla
localizada no painel, resistência tubular blindada para proporcionar maior segurança, 
trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja, faixa de trabalho de até 60°C,
homogeneidade de +/- 2,5°C, temperatura mínima de 5°C acima da temperatura
ambiente, sensor de temperatura �po NTC, precisão do sistema de aproximadamente
0,5°C, termostato de segurança �po capilar com bulbo graduado de 10 a 60ºC regulável
pelo operador,  motor para circulação forçada do ar dentro da câmara por rotor ciroco
localizado na parte de traz do equipamento e saída regulável para circulação de ar.

un 5   

46 455959 2299

Pipetador , �po manual,
capacidade até 200 Ml, ajuste
�po micropipeta, componentes
com filtro hidrófobo, botão
dispensação, outros
componentes com suporte,
adicional autoclavável.

PACOTE COM 3 PIPETAS, INCL. CAIXA OU SACO DE AMOSTRAS EPT.I.P.S.® E CANETA
ESFEROGRÁFICA, OPÇÃO 2:      2-20 μL AMARELO,  20-200 μL,  100-1.000 μL. un 2   

47 458809 2967

Microscópio, �po de análise
ó�co, �po binocular, aumento
oculares até 10x, zoom até 100x,
componentes mesa em pla�na,
outros componentes charriot
regulável, quadriculado, adicional
inclinação até 45°.

Composto por esta�va com base e coluna de design moderno, ergométrico e an�mofo.
Revolver inver�do para 04 (quatro) obje�vas CFI 60 planacromá�cas de 4x, 10x, 40x e
100x imersão e retrá�l (Ó�ca infinita). Pla�na de 78 x 54 mm especial rota�va em 360
graus que permite ao usuário trabalhar com a mesma em qualquer posição e com trava
de segurança que evita a quebra da lâmina, movimento cruzado em x e y com charriot e
curso de 216 mm x 150mm. Pla�na com sistema inovador (belt-drive) que permite ao
usuário destacar a lamina do microscópio apenas pressionando a mesma para baixo e
posteriormente retornando a posição automa�camente. Charriot que permite a
colocação de 02 (duas) laminas ao mesmo tempo. Cabeçote binocular com inclinação de
30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as
oculares que permite ajuste interpupilar de 47 mm até 75 mm. Um par de oculares CFI
de 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo. Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias
para as duas oculares. Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste
fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm. Macro micrométrico com ajuste de
tensão e com controle do charriot próximo de seu comando. Iluminação de LED com
iluminador e refletor. Iluminador inovador móvel que permite a troca de lâmpada pela
parte superior do microscópio. Condensador e-2 móvel centralizável �po abbe n.a.1,25
com diafragma de íris e filtro azul ncb 11 35 mm. Voltagem 110 V. Acompanha manual
de instruções, capa de proteção, lâmpada reserva. Com instalação do equipamento.

un 1   

48 460129 2530

Analisador de bateria, �po teste
elétrico / eletrônico, corrente
máxima 500A, aplicação baterias
digital, caracterís�cas adicionais
análise de estado geral de
baterias

* un 1   

49 469369 2965

Sistema esterilização água, �po
cartucho, aplicação pré
tratamento, caracterís�cas
adicionais compa�bilidade
específica

Sistema de ultrapurificação de água - 8L/h, para uso em laboratório. Produção de água
pura e ultrapura diretamente da água da torneira. O sistema apresenta os requisitos das
normas mais exigentes, fornece água manual e volumétrica (dispensa com baixa e alta
taxa de fluxo), instalação em parede ou bancada. Qualidade Água Tipo I produzida:
resis�vidade: 18.2 Mohm.cm a 25°C; TOC: <=5 ppb (ug/l); Bactérias: <0,1 ufc/ml;
Pirogênios (endotoxinas): <0,001 EU/ml (apirógeno); RNases: <0,01 ng/ml (RNase-free);
DNases: <4 pg/mL (DNase-free). Distribuição de Água Tipo I: taxa vazão da distribuição
manual: ajustável entre 50 e 2000 ml/min; Distribuição automá�ca do volume: 100 mL,
depois 250 ml a 5 L por Incrementos de 250 ml; 5 l para 60 l por incrementos de 1 L.
Distribuição volumétrica precisão: 3% para volumes entre 250 mL e 60 L Distribuição
volumétrica dispersão: CV <3% para volumes entre 250 mL e 60 L Qualidade Água Tipo
III produzida: Rejeição de íons: 97 a 98% com o novo cartucho de RO Rejeição de
materiais orgânicos: > 99% por MW> 200Dalton Rejeição de par�culas e bactérias : >
99%, Taxa de Vazão da produção: 8 L /hora. Voltagem 110 V. Bomba auxiliar de até 15 L/
min a 1bar.  Acompanha manual, treinamento e instalação do equipamento.

un 1   

50 470424 2973 Freezer ver�cal, capacidade cerca
de 500 L, caracterís�cas
adicionais até 8 gavetas /
prateleiras, funções
microprocessado, alarme, usb,
degelo automá�co, temperatura

* un 2   
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operação -15°C a -35°C, aplicação
laboratório, quan�dade de
portas 1

51 473636 2307

Freezer, �po horizontal,
capacidade 309 L, quan�dade
tampas 1 um,  cor branca, tensão
alimentação 127 V.

Freezer Horizontal, �po: horizontal, capacidade: 309 L, quan�dade tampas: 1 , cor:
branco, voltagem: 127V, classificação: A, dimensões: (LxAxP): 98 x 97,3 x 81 cm, peso:
56kg.

un 1   

52 474187 2300

Material Veterinário. Material:
Aço Inoxidável; Componentes: C/
3 Lâminas Retas; Componente 1:
C/ Cabo; Tipo: Laringoscópio;
Caracterís�cas Adicionais: C/
Lâmpada De Led; Alimentação:
C/ Pilha.

Laringoscópio uso veterinário, possui 3 lâminas, corpo metálico com capacidade para
duas pilhas médias, lâminas em aço inoxidáveis e encaixe por rosca. un 1   

53 479193 3246

Autoclave. Material: Aço Inox;
Modelo: Vapor Saturado; Volume
Câmara: Cerca De 55 L;
Caracterís�ca Adicional: Sistemas
De Secagem e Segurança; Outros
Componentes: Com 3 Bandejas,
1 Porta; Tipo*: Horizontal
Bancada; Operação: Automá�ca,
Digital; Composição: Sensores
Temperatura e Pressão, Alarmes.

Autoclave Digital 65L - 220V. Microcontrolador eletrônico: garante a repe�bilidade nos
processos de esterilização. Porta da câmara: cons�tuída em aço inox, vedação da porta
com guarnição de silicone resistente a alta temperatura e pressão. travamento da porta
através de 12 pinos (EC65D), e um manípulo u�lizado para abrir e fechar a porta,
tornando-se assim uma das portas mais seguras do mercado. Sensor de Temperatura:
protege contra qualquer variação de pressão/temperatura durante o ciclo. Válvula
solenoide: atua no caso de queda de energia, garan�ndo a despressurização assim que a
energia for restaurada. Válvula An�vácuo: válvula mecânica que atua ao abrir a porta
para liberar o fluxo de ar, permi�ndo sua movimentação e evitando que volte água para
a câmara. Válvula de segurança: opera caso a pressão exceda os limites de segurança,
prevenindo a ocorrência do risco de sobre pressão. Disposi�vo de segurança da porta:
assegura que o operador não consiga dar início ao ciclo, caso a porta não esteja
totalmente fechada. Disposi�vo contra abertura acidental da porta: fornece
despressurização imediata do sistema em caso de abertura acidental. Resistência de
aquecimento �po coleira: acoplada externamente a câmara, mais eficiente, segura e
consome menos energia. Isolação térmica: tanque reves�do com lã de vidro, mantendo
isolada a alta temperatura apenas na câmara. Tecla cancela: acionada pelo operador,
interrompe o ciclo no caso de uma emergência. Filtro da câmara: evita obstruções das
tubulações. Mangueira para drenagem: apropriada para a alta temperatura. Fusíveis
elétricos: protege contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha: garantem a
estabilidade do conjunto. Ciclos de Trabalho: 134°C com 2,2 Kgf/cm2  15 minutos. 121°C
com 1,2 Kgf/cm2  30 minutos e Secagem Extra de 20 minutos com porta entreaberta.
Secagem com porta entreaberta: A secagem dos ciclos é realizada de forma manual,
sendo necessário abrir a porta após a despressurização e posicioná-la entreaberta.
Especificações Técnicas 220V. Frequência: 50Hz/ 60Hz. Potência: 550Wa�s. Pressão de
Esterilização: 1,2Kgf/cm² ± 0,2 Kgf/cm² a 2,2Kgf/cm² ± 0,2Kgf/cm². Temperatura de
Esterilização: 121ºC ± 2ºC a 134ºC ± 2ºC. Secagem: Porta Entreaberta. Remoção do Ar:
Gravitacional. Abastecimento: Manual (Copo Dosador) - 150ml. Monitoração das
Informações/Processos: Display LCD. Mensagens e Alertas: Alertas sonoros (bips) são
emi�dos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e
nas situações de alarme. Todas as mensagens de operação e etapas do processo são
informadas e visualizadas no display LCD. Abertura frontal.

un 1   

54 483348 3261

Refrigerador Duplex. Capacidade
Refrigeração: 410 L; Sistema
Degelo: Frost Free; Cor: Branca;
Caracterís�cas Adicionais:
Controle De Temperatura,
Prateleiras Em Vidro; Tensão
Alimentação: 110 V.

Refrigerador 410 litros Frost Free 2 portas un 1   

55  352225 2972

Esterilizador, material aço
inoxidável, funcionamento
eletricidade, voltagem 220 V,
aplicação agulhas e alças, �po
uso para bancada, caracterís�cas
adicionais infravermelho, até
800°C.

Esterilizador Infravermelho (Incinerador) para alças, pinças, agulhas, tesouras , espátulas
e pipetas.Resistência: Tubular em cerâmica, 300 Wa�s com aquecimento infravermelho;
Temperatura de trabalho: +- 850ºC ( Máxima); Área de esterilização: Diâmetro interno
de 17 mm x 120 mm de comprimento;Tempo de esterilização: +- 5 segundos; Protetor
da resistência: Cilindro em inox AISI 304 perfurado; Caixa: Aço inox polido; Dimensões:
L= 90 x P= 200 x A= 270 mm; Alimentação 220 Volts, 60 Hz, 300 Wa�s. Equipamento
ideal para ser u�lizado em Bancadas ou Câmaras de Fluxo Laminar na eliminação do
Bico de Bunsen, no uso de GLP ou álcool, por ser um equipamento para Biossegurança
eliminando a formação de aerossóis.

un 3   

56  384904 2508

Lâmpada xenônio, aplicação
fonte de luz carl storz, modelo
xenon 610, potência nominal 300
W.

* un 1   

57  466523 2970

Amostrador automá�co,
capacidade até 100 l/min,
aplicação controle microbiológico
ambiental, caracterís�cas
adicionais precisão: + ou - 2,5%,
comunicação: rs232 e usb,
tensão alimentação 110 / 220 v

Disposi�vo com tampa com aproximadamente 300 furos de 0.6 mm para uso com
placas de petri de 90-100 mm e suporte para uso de placas de petri de 55-60 mm com
adaptadores. Fluxo de aproximadamente 100 litros/minuto. Funcionamento por bateria
carregável. Aplicação: monitoramento microbiológico de ar ambiente.

un 1   

58 237497 748

Compressor De Ar. Vazão: 65
L/Min; Tensão: 110/220
V; Pressão Máxima: 40
Lbf/Pol2; Potência Motor: 1/3 Hp

A Bomba de vácuo em unidade monobloco que produza alternadamente vácuo ou ar
comprimido, capacidade de funcionamento em trabalho con�nuo de 60 a 90 minutos 
Deslocamento de ar 1,3pés 3/min.=38lts/min.=2,03 m3/h. Vácuo final  27,8 polegadas
ou 695 mmhg ( a nível do mar) Pressão de ar por polegadas  15 libras con�nuas - 20
libras momentâneas. Pressão Máxima  20/25 PSI. Motor monofásico AC 1/4 - 4 polo -
110/220 volts - 60 / Hz. 

un 1   

59 359799 3120

Fotóforo, �po lâmpada led,
potência 3 W, caracterís�cas
adicionais com iluminação
coaxial, regulagem luminosidade,
�po fixação cinta de cabeça com
faixa de ajuste, voltagem 110 a
240 V, outros componentes com
bateria recarregável,
transformador automá�co.

* un 1   

60 334969  ITEM CANCELADO * un 1   
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61 425874  3258 Agitador mecânico, �po: �po
vortex, com agitação orbital,
ajuste: ajuste mecânico, botão
controle velocidade, rotação: até
3500 rpm, adicional: operação
con�nua e pulso, componentes:
pés ventosas em borracha

Dois modos de trabalho: toque e con�nuo, velocidade ajustável, plataformas
intercambiáveis disponíveis; plataforma Cônica, plataforma Plana (Ø76 mm), corpo em
alumínio com pintura eletrostá�ca, base em aço para maior estabilidade, cer�ficado CE
e ISO 9001, controle analógico com ajuste de velocidade, movimento orbital e rotação
de 0 a 3300.

un 4   

62 432759 3121

Otoscópio, �po led, lente
giratória mínimo de 2 x,
componentes jogo de espéculos
reu�lizáveis

* un 1   

63 454433 3274

Balança Eletrônica , CAPACIDADE
PESAGEM:300 KG,
VOLTAGEM:110/220 V,
CARACTERÍSTICAS.
ADICIONAIS:PLATAFORMA EM
AÇO CARBONO, PRATO;
REMOVÍVEL, TIPO:DIGITAL,
NÚMERO DÍGITOS:6,
DIMENSÕES:60 X 60 CM

Balança Digital de Piso com Plataforma em Aço Carbono. Caracterís�ca Gerais:
Capacidade de carga (Kg): 300kg; Dimensões: 80x80cm, Divisão (g): 100g; Peso (Kg): 54;
Display em LED's.

un 2   

64 461426 DFD
1498/2022

Esterilizador. Material: Aço
Inoxidável, Componentes:
Alarmes Visual E Sonoro, Botão
Emergência; Aplicação: Vapor
Baixa Temperatura; Capacidade:
Cerca De 700 L; Outros
Componentes: Com Cestos;
Caracterís�cas Adicionais: Com
Porta Dupla, Tela De Toque,
Ambiente Vácuo. Tipo Uso:
Microprocessado

• Esterilizador a vapor de água sobre pressão em altas temperaturas como agente
esterilizante, em ciclos com remoção de ar por sistema de vácuo pulsante e controle
automa�zado através de controlador micro processado dedicado �po clp industrial.
Modelo de barreira, dotado de duas portas e com capacidades entre 500 e 600 litros. 
• Capacidade de esterilização de material poroso empacotado, instrumentais e
utensílios empacotados ou não, vidrarias, luvas, seringas e outros materiais em
borrachas ou ligas de plás�cos resistentes a altas temperaturas, líquidos em frascos de
vidro com fechamento ven�lado e outros materiais de uso comum ao ambiente
hospitalar. 
• Câmara de esterilização construída em dupla parede, câmara interna com vinco
central e desnível, para facilitar a re�rada do condensado, o�mizando o processo. 
• Câmara interna de perfil retangular construída em aço inoxidável aisi 316l, com
espessura de no mínimo 4,5 mm e acabamento polido sanitário. 
• Deverá possuir duas entradas de validação independentes, com no mínimo 1” de
diâmetro, disponíveis na lateral do equipamento, possibilitando a introdução de
sensores de temperatura e pressão em processos de qualificação operacional e de
desempenho. 
• Tubulações soldadas na câmara construídas em aço inoxidável aisi 316. 
• Tubulações sobre o reves�mento da câmara em aço inoxidável aisi 316. 
• Gabinete frontal e acabamentos laterais removíveis, fabricados em aço inoxidável aisi
304 e acabamento escovado ou polido, devendo possuir portas de acesso de
manutenção com abertura por chave própria. 
• Portas de movimentação ver�cal através de pistões pneumá�cos, elevando-se no
fechamento e rebaixando-se por trás do gabinete na abertura. 
• Vedação da porta por guarnição de silicone alojada na canaleta na câmara, dotado de
sistema de segurança an� esmagamento. 
• Entrada de ar limpo para quebra do vácuo através de filtro hidrófobo esterilizável com
eficiência de 99,9997% para par�culas maiores ou iguais a 0,22µm. 
• Válvulas de controle de processo com acionamento pneumá�co independente, em
aço inoxidável aisi 316. 
• Sistema de vácuo para realização dos pulsos de vácuo no acondicionamento da carga
no início do ciclo e a secagem na fase final do processo, através de bomba de vácuo do
�po “seca” com no mínimo 3 cv de potência que funciona sem a u�lização de água ou
outro fluído líquido, permi�ndo um uso ambientalmente correto. 
• Clp com tela touch screen colorida de no mínimo 7”, grau de proteção ip65, permite
monitorar e controlar todas as funções do equipamento e parâmetros do ciclo. 
• Controle da temperatura realizada por pelo menos 1 par de sensores pt100 classe a,
alocados junto ao dreno da câmara. 
• Possuir ao menos 9 ciclos de esterilização, sendo: ciclo têx�l, termo sensível, flash,
instrumental, líquidos, bowie& dick, leak test e 2 ciclos a serem definidos. 
• Impressora térmica de 40 colunas, cons�tuída de corpo termoplás�co de alta
resistência e tecnologia de impressão térmica, bobina de papel protegida por tampa,
interface serial, e instalada no painel frontal do esterilizador. 
• Possuir manômetros e manovacuômetros para a verificação das pressões na câmara
interna e externa, na linha de vácuo e gerador de vapor. 
• Incluir gerador de vapor elétrico com abastecimento automá�co de água, devendo ser
adotado no mínimo 9kw para cada 100 litros de capacidade da câmara do equipamento,
sendo o corpo do gerador construído em aço inoxidável aisi 316l com resistências
blindadas em aço inoxidável aisi 316. 
• 1 rack de carga, 2 carros de carga, e no mínimo 9 cestos. 
• Sistema de tratamento de água do �po osmose reversa, e todos os equipamentos e
acessórios necessários ao seu funcionamento, como: cavalete de água, mangueiras,
torneiras, conexões etc. Devendo ser fornecida de acordo com a qualidade de água
u�lizada pela ins�tuição, previamente verificada pela empresa proponente, com intuito
de manter a qualidade de água exigida pelo fabricante para manutenção da garan�a. 
• Trabalhe com rede elétrica trifásica de 220v. 
• Ser fornecido junto ao equipamento os cer�ficados de teste hidrostá�co da câmara,
assim como cer�ficado de calibração das válvulas de segurança, todo e qualquer
documento a ser exigido por en�dade regulamentadora e/ou fiscalizadora dentro do
período de 12 meses, contados a par�r da liberação de uso do equipamento, em
conjunto com a engenharia clínica desta ins�tuição 
• O equipamento será instalado em piso térreo e todo o transporte e instalação do
equipamento deverá ocorrer por conta do fornecedor, devendo efetuar a entrega do
equipamento somente após a conclusão de toda infraestrutura necessária para
instalação da autoclave, ou com autorização de entrega da emi�da por e-mail pela
ins�tuição após vistoria da empresa proponente. 
• Garan�a mínima de 05 anos para a câmara interna, externa e caldeira do gerador de
vapor. 12 meses no mínimo, para todos os componentes do equipamento, devendo a
empresa proponente cobrir as suas custas quaisquer itens de manutenção preven�va
recomendado pelo fabricante neste período. 
• Qualificação de instalação e qualificação de operação antes da devida u�lização do
equipamento pela ins�tuição 
• Treinamento técnico e operacional sendo ministrado por pelo menos 4 turnos, com
aulas a serem definidas pela chefia do setor onde o equipamento será instalado. 
• Manual técnico e de operação do equipamento e de todos os acessórios fornecidos à
ins�tuição, devendo ser em meio �sico. 

un 1  
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• Possuir acesso remoto para monitoramento com disponibilidade de acesso para o
setor de engenharia clínica local, se o sistema do fabricante permi�r. 
• Providenciar no ato da instalação, pontos de coleta de água, para controle de
qualidade realizado por esta ins�tuição. 
• Fornecer no ato da entrega do equipamento, planilha detalhada de peças, materiais e
insumos, descrevendo os prazos de troca recomendados pelo fabricante. 
• Possuir assistência técnica local, com vistas a promover o atendimento dentro de 12
horas após solicitado por esta ins�tuição. 
• Realizar manutenção preven�va no décimo primeiro mês de u�lização do
equipamento, garan�ndo o funcionamento perfeito do equipamento, conforme exigido
pelo fabricante, devendo a empresa arcar com todo o custeio necessário. Vide garan�a
do equipamento (12 meses)

 

 

 

 

Prazo de entrega: Conforme Edital

Validade da Proposta: Conforme Edital

Local e data ______________________

Representante legal

RG nº                     

CPF nº

 

 

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº .........../......, QUE
FAZEM ENTRE SI

O(A).......................................................... E A EMPRESA
.................................................................................... 

 

 

A União / Autarquia ....... / Fundação ......., (u�lizar a menção à União somente se for órgão da Administração Direta, caso contrário incluir o nome da autarquia ou fundação conforme o caso) por
intermédio do(a) .................................... (órgão) contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº
................................, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de
..........., portador da matrícula funcional nº ....................................,., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a)
na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Iden�dade nº .................,
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições do Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990- Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão nº ........../20....,   mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3  Discriminação do objeto:

ITEM

 

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

CATMAT

UNIDADE

DE MEDIDA
QUANTIDADE VALOR

1      

2      

3      

...      

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1  O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma
do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

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

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

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 

Fonte:

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 
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PI:

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

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

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

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

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

 

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
8.1. Não haverá exigência de garan�a contratual dos bens, face o valor unitário contratado e o �po de objeto não ser de grande complexidade técnica, entendemos não haver necessidade de
garan�a a execução.

 

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

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

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

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

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

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

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

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

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

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

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

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

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

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

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

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

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

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

 

16.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

17.1 A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio das consultas ao SICAF, TST CEIS e CNJ, em xx/xx/22, anexadas às fls.XXX do Processo nº: 25029.000360/2022-38.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

 

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 2022
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_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

 

TESTEMUNHAS:

1-

2-

 

 

ANEXO IV
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Referência: Processo nº 25029.000360/2022-38 SEI nº 2178667


