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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 

AMAZÔNIA - UFRA, sediada a à Av. Perimetral, nº 2501, bairro Montese, na cidade de Belém, estado do Pará, 

inscrita no CNPJ nº 05.200.001/0001-01, por meio de Pregoeiro designado pela Portaria nº 1201, de 28 de maio 

de 2019, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo menor preço, Lei n.º 10.520/2002, do Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 8.538/2015, do Decreto nº 

8.250/2014, do Decreto n.º 7.174/2010, do Decreto n.º 5.450/2005, Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, da 

Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, IN SLTI/MPOG nº 02/2008, IN SLTI/MPOG nº 

06/2013 e IN SLTI/MPOG nº 05 de 27 de junho de 2014, IN n° 04 de 12.11.2010 e alterações, subsidiariamente 

da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. 

 

Data da sessão: 14/10/2019 
Horário: 09h00 (Horário de Brasília) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é implantar Sistema de Registro de Preço (SRP) para a aquisição de 

equipamentos diversos para o fortalecimento dos programas de pós-graduação da Universidade Federal Rural da 

Amazônia, conforme condições, quantidades 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 participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital 

e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4. O presente registro de preços encontra amparo no Art. 3º, inciso IV, do Decreto 7.892/13. 

1.5. Em caso de discordância existente entre as nomenclaturas do itens e especificações deste objeto 

descritas no COMPRASNET  e as constantes deste edital, prevalecerão as do edital e seus anexos, 

considerando que a inatividade de diversos códigos no sistema que impossibilita que a descrição ocorra 

em completa concordância ao termo de referência. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que 

constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.746-2012?OpenDocument
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 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. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas 

as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão 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 identifique 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 participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 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 utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

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

4.3. Com exceção dos itens 01, 11, 17, 38, 73, 75, 84, 86, 91, 106, 120, 121 e 122 todos os demais 

itens serão de participação exclusiva a licitantes qualificadas como microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.4.1.  proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

4.4.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.4.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

4.4.6.  entidades 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) 
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4.5. Também não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, empregado ou ocupante de 

cargo em comissão da UFRA, ou, que possua qualquer vínculo com a Administração Pública, nos termos do Inc. 

XII, Art. 17 da LDO vigente.  

4.6. Deverá ser verificada a composição societária das empresas a serem contratadas, no sistema SICAF, para 

comprovar a inexistência de servidores da UFRA na relação de sócios. 

4.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.7.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49. 

4.7.2 nos itens exclusivos a 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 ou sociedade cooperativa; 

4.8. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

4.9. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores;  

4.10. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

4.11. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 

de 16 de setembro de 2009. 

4.12. que não possui, em sua cadeia produtiva, 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 Constituição Federal; 

4.13. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 

de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF.  

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
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5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

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

campos: 

 5.6.1Valor unitário do item  

 5.6.2 Marca; 

5.6.3 Fabricante;  

 5.6.4 Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 

caso; 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

5.7.1 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. 

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

apresentação 

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 

Plenário); 

5.9.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo 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 Constituição; 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.  

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

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

6.2. 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.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

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

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

6.5.2. A licitante deverá ofertar lance, considerando no máximo duas casas decimais após a 

virgula. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 

serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.8. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

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

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

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

6.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 

30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada 

a recepção de lances.  

6.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação 

das propostas. 
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6.16. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, 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, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.17. Nessas condições as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto 

6.19. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de 

pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de 

até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

6.20. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto 

6.21. 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. 

6.22. 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 identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento. 

6.24. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não 

serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos 

critérios de classificação. 

6.25. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 

2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens fornecidos: 

6.25.1. por empresas brasileiras;  

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

6.25.3. 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. 
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6.26. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate    6.19.1 

Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, 

não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

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

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

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1.  Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais 

das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no 

art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

7.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 

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

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

7.5. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível 

no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de 60 (sessenta) minutos para tanto, sob pena de não aceitação 

da proposta.  

7.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, 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. 

7.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita 

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

aceita pelo Pregoeiro. 

7.5.1.2. Juntamente com o envio da proposta, deverá ser encaminhada a Declaração de 

Sustentabilidade Ambiental, constante no Anexo V deste edital. Caso contrário, a proposta 

será desclassificada. 

7.6. O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, 
será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

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

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

7.9. 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. 

7.9.1.  Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

7.10. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, 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 artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida, se for o caso. 

7.11. 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. 

7.11.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

7.12. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na 

forma determinada neste Edital, 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. 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 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 

Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

8.2.1. Habilitação jurídica:  

8.2.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.2.1.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 

2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.2.1.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.2.1.2. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

8.2.1.3. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de 

Registro Empresarial e Integração – DREI;  

8.2.1.4. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.2.1.5. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, 

ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, 

§2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

8.2.1.6. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 

qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

8.2.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

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

consolidação respectiva; 

8.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

8.2.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

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 Ativa da 
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União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 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. 

8.2.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.2.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 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; 

8.2.2.5. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

8.2.2.6. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.2.3. Qualificação econômico-financeira  

8.2.3.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.2.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição 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; 

8.2.3.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

8.2.3.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

8.2.3.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

8.3. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) 

em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES - DLA 

PROCESSO Nº 23084.022752/2019-62 

____________________________________________________________________ 
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico  - SRP: Compras - Habilitação Simplificada - Híbrido 

 

deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item 

pertinente  

8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por 

meio de:  

8.4.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação 

de atestados/declarações de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado.  

8.4.1.1. A empresa licitante deve fornecer todas as informações necessárias para verificação 

da legitimidade do atestado de capacidade técnica que possibilitem a verificação junto às 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, emissores do documento, tais como contratos, 

atas de registro de preços, contatos, endereços e notas fiscais. 

8.4.1.2. Com base na verificação de informações tratada no subitem anterior, caso constatada 

qualquer ocorrência que caracterize falha no fornecimento a que se referir o 

atestado/declaração, este será considerado inválido e estará prejudicada a qualificação 

técnica da licitante, ocasionando a inabilitação da empresa.  

8.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

8.6. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), 

no prazo de 02 (duas) horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante 

autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

documentação por meio do e-mail cpl.ufra@gmail.com 

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

legalmente permitidos. 

8.7. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, o 

Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.7.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

8.7.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou 

na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 

encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das 

exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 

da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 

porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

mailto:cpl.ufra@gmail.com
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8.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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. 

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

habilitação. 

8.9. 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, 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 justificativa. 

8.10. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

8.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

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

9 DOS RECURSOS 

9.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais 

decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

9.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

9.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

9.2.2   Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados 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. 

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

9.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 
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10 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

10.1.1. 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 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, 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. 

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

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

10.2.2.  A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados 

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 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. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  

12 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

12.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se 

nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata 

de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante o seu 

transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
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13.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 

excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1 Após a homologação da licitação, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração 

poderá firmar Termo de Contrato ou instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).  

14.2 A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data e sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 

14.3.1  referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 

as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.3.2  a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

14.3.3  a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 

78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 

da mesma Lei. 

14.4 O prazo de vigência da contratação é de acordo com o Termo de Referência, prorrogável conforme 

previsão instrumento contratual. 

14.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa 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. 

14.5.1  Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 

ônus, antes da contratação; 

14.5.2  Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos; 
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14.5.3  Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, 

poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 

após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de 

habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 

15 DO REAJUSTE 

15.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

18 DO PAGAMENTO 

18.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

19.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta. 

19.1.2 apresentar documentação falsa; 

19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5 não mantiver a proposta; 

19.1.6 cometer fraude fiscal; 

19.1.7 comportar-se de modo inidôneo 

19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lance. 

19.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções. 

19.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 
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19.3.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

do licitante; 

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

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

até dois anos; 

19.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 

de até cinco anos 

19.3.5 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital 

19.3.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados 

19.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções; 

19.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR; 

19.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa 

19.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 

de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público; 

19.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil 

19.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999; 

19.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade; 

19.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF; 

19.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.  

20 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

20.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado. 
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20.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante melhor classificado. 

20.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase 

competitiva. 

20.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas 

hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

21.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ufra.dla@gmail.com.  

21.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

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

21.5 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. 

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

21.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos 

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.  

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

22.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

22.5 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 emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

22.6 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 

mailto:cpl.ufra@gmail.com
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

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

22.8 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. 

22.9 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. 

22.10 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. 

22.11 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. 

22.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

comprasgovernamentais.gov.br, no menu “consultas/licitações/avisos de licitações” e também poderão ser 

lidos e/ou obtidos no endereço à sala da Comissão de Licitação da UFRA, situada na Av. Perimetral, nº 

2501, Bairro Terra Firme, CEP: 66.077 - 830, Belém-PA, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 

17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

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

22.14.1.1  ANEXO I - Termo de Referência 

22.14.1.2  ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

22.14.1.3  ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;  

22.14.1.4  ANEXO IV – Modelo de Atestado ou Declaração de capacidade técnica; 

22.14.1.5 ANEXO V – Declaração de Sustentabilidade; 

 

Belém, 01 de outubro de 2019. 

 
 

Marcel do Nascimento Botelho 

Reitor 
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Anexo I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Implantar Sistema de Registro de Preço (SRP) para a aquisição de equipamentos diversos para o fortalecimento dos programas 

de pós-graduação da Universidade Federal Rural da Amazônia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento: 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
CÓDIGO 
CATMAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANT. 
MÍNIMA 

QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 

CROMATÓGRAFO DE ÍONS COM AMOSTRADOR 
AUTOMÁTICO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Deve possuir gabinete isolado 
eletronicamente, com compartimento para uma coluna 
inteligente de até 300 mm de comprimento. Todas as 
tubulações devem ser construídas em material polimérico 
(PEEK-poliéter-éter-cetona), de alta resistência química a 
solventes orgânicos e soluções corrosivas (pH de 0 a 14), 
sem componentes metálicos por onde passam o eluente e 
a amostra, garantindo uma análise livre de contaminantes 
metálicos. Deve possuir uma válvula de injeção de seis 
vias com acionamento elétrico controlado pelo software e 
loop de injeção ajustável pelo usuário de volume 1,5 a 
1000 µL, operando em pressão máxima de 35 MPa e com 
tempo de atuação de 100 mS. O detector deve ser do tipo 

418776 UND 1 1 
R$ 

256.484,25 
R$ 

256.484,25 
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inteligente com reconhecimento automaticamente pelo 
software, sem necessidade de utilização de ferramentas. 
A comunicação do equipamento com o software deve ser 
via interface USB. O cromatógrafo deve possuir garantia 
de 3 anos do fabricante. Bomba de alta pressão – 1 
unidade: Bomba produzida em PEEK, com partes em 
contato com líquidos totalmente livre de metais. Deve 
possuir dois pistões sincronizados que garantam a 
redução do ruído e pulsação. Capacidade de bombear 
líquidos a uma vazão constante 0,001 a 20 mL/min com 
desvio menor que 0,1%, em uma faixa de 0 a 35 MPa de 
pressão. Deve apresentar dispositivo de desligamento do 
sistema, quando os limites de pressão selecionados são 
ultrapassados, e válvula de purga para eliminação de 
bolhas de ar que possam estar no sistema. Operação da 
bomba deve ser isenta de gás auxiliar. Deve possuir 
sistema inteligente com reconhecimento automático de 
todos os parâmetros e monitoramento de todas as ações 
através do software. Detector de condutividade – 1 
unidade: Detector de condutividade que atua nas faixas 
de condutividade de 0 a 15000 µS/cm com ruído <0,1 nS a 
1 uS/cm. Deve possuir tecnologia DSP (digital signal 
processing), sem necessidade de troca de escala de 
condutividade, analisando em altas e baixas 
concentrações (no range – sem escalas).  Sistema 
inteligente, com reconhecimento e monitoramento dos 
parâmetros via software. O bloco do detector deve 
apresentar isolamento do tipo "gaiola de Faraday", que 
garante a eliminação de interferências eletromagnéticas 
próximas ao equipamento e pré-amplificação do sinal 
para envio ao módulo. Deve possuir controle de 
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estabilidade de temperatura de 20 a 50°C, com 
incrementos de 5°C, e precisão menor que 0,001°C. O 
volume da célula de condutividade é de 0,8 µL. 
Linearidade eletrônica < 0,5%. Ruído eletrônico < 0,1 
nS/cm. Ruído linha de base < 0,2 nS/cm com a coluna. 
Resolução 0,0047 nS/cm. Sistema de supressão química – 
1 unidade: Deve reduzir a condutividade dos eluentes de 
ânions e aumentar o sinal dos analitos. Deve ser 
resistente a soluções aquosas de solventes orgânicos 
polares e ser com regeneração química externa. Deve ser 
capaz de trabalhar em regimes de gradiente e isocrático. 
O processo de supressão deverá ser realizado por um 
cartucho que contém 3 canais preenchidos com resina de 
troca catiônica.  Um dos canais é utilizado na supressão 
enquanto dois ficam em regeneração, em paralelo com o 
fluxo de eluentes. Este módulo deverá ser fornecido com 
um motor de passo que gira o cartucho trocando o canal 
saturado por um regenerado. Dispositivo deve possuir 
garantia de 10 anos. Amostrador automático – 1 
unidade: Amostrador automático compacto com rack 
para 36 vials de 2,5 mL ou 11mL. O caminho percorrido 
pela amostra deve ser totalmente livre de material 
metálico. Deve operar via software ou via remota e 
possuir saída USB para possibilitar comunicação com 
cromatógrafo de íons. O amostrador automático deve 
permitir programação para injeções simples, em duplicata 
ou em triplicata automaticamente. A transferência da 
solução (amostra) para o injetor do cromatógrafo de íons 
deve ser realizada através de uma bomba peristáltica com 
1 canal, variando de 0 a 42 rpm sendo ajustável em 7 
etapas.  Acompanha 200 vials e 200 tampas para 
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utilização com amostras. Incluso sistema de preparo de 
amostra por ultrafiltração, onde a amostra é bombeada e 
transferida para uma unidade de ultrafiltração que possui 
filtro de 0,22 µm. A unidade de ultrafiltração (cuja 
superfície de contato com a membrana tem formato de 
espiral) acompanha este módulo. A bomba peristáltica, 
que bombeia as soluções regenerantes, dispensa fluxo de 
líquido entre 0,4 e 0,6 mL/min. Incluso 50 membranas. 
Software: Deverá controlar todas as funções do 
cromatógrafo através de interfaces com o 
microcomputador e todas as operações deverão ser 
independentes. Possibilidade de integração manual ou 
automática dos picos do cromatograma. Arquitetura 
cliente/servidor. Deve operar em todos os modos de rede. 
Deve possuir: Guias para facilitar a programação, 
validação dos resultados e da performance do 
equipamento; ajuda on line e guias para facilitar as 
programações; flexibilidade de troca de layout para 
facilitar o usuário; possuir cálculos estatísticos. Deve 
permitir: exportação de dados com possível conversão 
dos registros para formato AIA, figuras e tabelas de 
software matemático (Excel) e envio de dados para 
Microsoft Word; acompanhamento da vida útil da colunas 
inteligentes, informando número de injeções e horas 
trabalhadas; acompanhar intervalos de troca de colunas e 
pré-colunas; acompanhamento da vida útil de acessórios 
como filtros in-line, capilares, mangueiras, cartuchos, etc; 
acompanhamento da data de validade e eluentes e 
soluções regenerantes; acompanhamento dos intervalos 
de manutenção e validação de todos os componentes 
inteligentes (bombas de alta pressão e detectores de 
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condutividade). Deve operar em língua portuguesa e 
possuir atualização gratuita. Colunas Cromatográficas: 
Colunas cromatográficas inteligentes compatíveis com 
solventes orgânicos miscíveis em água (até 90% de 
solvente orgânico) com faixa de operação de pH 0 a 14. 
Deve possuir chip de controle que armazena o número de 
injeções já realizadas e horas de trabalho. Ajuste 
automático dos parâmetros da bomba de alta pressão 
(fluxo e pressão). Indicação e monitoramento da fase 
móvel e da pré-coluna a serem utilizados. Uma coluna 
cromatográfica para separação de ânions comuns 
(fluoreto, cloreto, nitrito, brometo, nitrato, fosfato e 
sulfato) e uma colunas de proteção. Uma coluna 
cromatográfica para separação de cátions comuns (sódio, 
amônio, potássio, cálcio e magnésio) e uma coluna de 
proteção. 

2 

ESPECTROFOTOMETRO UV/VISIVEL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Espectrofotômetro de 
bancada com UV visivel (de 190 à 1.100 nm). Display 
Touch Screen, interface colorida e interativa, e guia de 
procedimentos na tela para os programas mais utilizados. 
Deve possuir programas e tipos de operação, tais como: 
pelo menos 200 programas armazenados, incluindo 
reconhecimento automático por código de barras, que 
pode permitir leituras em 10 posições diferentes durante 
a rotação dos tubos através de um programa especial de 
eliminação de sedimentações, fazendo com que a média 
dos valores sejam medidos, falhas e contaminações nos 
tubos sejam detectados; Armazenamento de pelo menos 
150 curvas do usuário; Registros de no mínimo 4.000 
leituras com informações de resultados, data, hora, ID 

444399 UND  1 1 
  R$ 

16.946,76 
 R$ 

16.946,76 
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usuário, ID amostra; Leituras em comprimento de onda 
Único e Múltiplo, bem como varredura em comprimento 
de onda (com duração de até 30 segundos) e intervalo de 
tempo; Função garantia de qualidade analítica avançada 
AQA; Leitura em unidades de Concentração, Absorbância 
ou % de Transmitância; Sistema de menu que permite a 
geração de relatórios, avaliações estatísticas de curvas de 
calibração geradas e relata verificações de diagnóstico do 
instrumento. Deve permitir a utilização de kits de 
reagentes de outras marcas disponíveis no mercado, com 
a devida inserção de nova curva; deve permitir ainda a 
inserção fator de diluição de amostras para cálculo 
automático dos resultados, inclusive para as curvas 
inseridas pelo usuário. Deve possuir compatibilidade com 
as seguintes cubetas: tubos de 13mm a 16mm, cubeta 
retangular de 10mm/1cm - 50mm/5cm - 100mm/10cm, 
cubeta quadrada de 25mm/1 pol., cubeta redonda de 25 
mm/1 pol. e Célula de Fluxo redonda 1 pol. e retangular 
de 1cm (sendo essas utilizadas diretamente no 
compartimento interno de cubetas, para análise de 
concentrações extremamente baixas). Deve permitir 
também a utilização de carrossel de 5 posições para 
cubetas quadradas de 25mm/1 pol. ou de pelo menos 7 
posições para cubetas de 10 mm e 1 pol. utilizadas para 
análises sequenciais. Deve ter comunicação e exportação 
de dados para um PC, além de possuir porta Ethernet 
para suporte à transferência de dados em tempo real. 
Permite ainda a conexão de um leitor de códigos de 
barras para fácil e rápida identificação/registro de 
amostras diretamente no equipamento, tais como ID da 
amostra, data e hora atuais, identificação por número 
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sequencial e cor, sem a necessidade de digitação uma à 
uma. Modo de operação: Transmitância (%), Absorbância 
e Concentração Fonte de luz: Lâmpada de deutério (UV) e 
lâmpada de halogênio (VIS) Faixa de Comprimento Onda: 
190-1100 nm. Precisão do comp. de onda: ± 1 nm 
(intervalo do comprimento de onda: 200-900 nm). 
Capacidade de reprodução do comprimento de onda: < 
0,1 nm. Resolução do comprimento de onda: 0,1 nm. 
Calibração do comprimento de onda: Automático. Seleção 
do comprimento de onda: Automático, baseado na 
seleção de método. Velocidade de leitura: 900 nm/min 
(em etapas de 1 nm). Largura de banda espectral: 2 nm 
(1,5-2,9 nm em 656 nm, 1 nm para a linha D2). Faixa de 
medição fotométrica: ± 3 Abs (intervalo do comprimento 
de onda: 200-900 nm). Precisão fotométrica: 5 mAbs em 
0,0-0,5 Abs < 1% em 0,50-2,0 Abs em 546 nm. Linearidade 
fotométrica: < 0,5% para 2 Abs ? 1% a > 2 Abs com vidro 
neutro a 546nm. Luz espúria: Solução KI em 220 nm < 3,3 
Abs / < 0,05% Deriva fotométrica em relação à leitura em 
branco (linha base de 30 min estável): 190-199 nm +/- 
0,0100 Abs. 200-349 nm +/- 0,0054 Abs. 350-899 nm +/- 
0,0034 Abs. 900-1100 nm +/- 0,0100 Abs. Estabilidade a 
longo prazo: Ponto zero em 546 nm por 10 horas? 0,0034 
Abs. Conexão da alimentação: 100-240 V/50-60 Hz. 
Consumo de energia: 150 VA. Interfaces: 2x USB tipo A, 1x 
USB tipo B, 1x Ethernet Classificação de gabinete: IP20 
com tampa de compartimento de célula fechada. Classe 
de proteção: Classe I. Garantia: Pelo menos 1 ano. 
Acessórios mínimos que devem acompanhar o 
equipamento: 1 fonte de alimentação 110-240V, 50-60Hz, 
1 adaptador A (para cubeta redonda de 25mm e quadrada 
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de 10mm), 1 par de cubetas pareadas quadradas de 
25mm (marcação 10 ml). 

3 

PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL 
COMPATÍVEL COM PONTEIRAS UNIVERSAIS (Faixa de 
volume de 10 a 100 μL) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  Faixa de volume de 10 a 100 
μL com incrementos de 0,02 μL e resolução de 0,01 μL;  
Inexatidão de + ou - 0,35 μL /0,35%;  Imprecisão menor 
ou igual a 0,1 μL / 1%;  Pistão em aço inox isento de 
lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco); Corpo e 
todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência 
aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para 
o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume 
ajustável continuamente tanto pelo volúmetro quanto 
pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a 
seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de 
trabalho; Ejetor de ponteiras destacável do corpo da 
pipeta, metálico e com sistema de absorção de impacto 
em silicone para reduzir a força necessária para ejeção; 
Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; 
Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha 
certificado individual de conformidade emitido pelo 
fabricante, com o número de série; Embalagem 
identificada para rastreabilidade total do produto; 
Fabricada dentro da norma ISO9001. 

410516  UND 1 4 R$ 844,45 R$ 3.377,80 

4 

PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL 
COMPATÍVEL COM PONTEIRAS UNIVERSAIS (Faixa de 
volume de 100 a 1000 μL) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de volume de 100 a 
1000 μL com incrementos de 2 μL e resolução de 1 μL; 

410516  UND 1 4 R$ 970,51 R$ 3.882,04 
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Inexatidão de ± 3 μL / 3%; Imprecisão menor ou igual a 
0,6 μL / 0,6%; Pistão em aço inox isento de lubrificante 
e/ou graxa (com vedação a seco); Corpo e todas as partes 
plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes 
laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para o descanso 
das mãos entre as pipetagens; Volume ajustável 
continuamente tanto pelo volúmetro quanto pelo botão; 
Botão com código de cores para facilitar a seleção das 
ponteiras compatíveis e faixa de volume de trabalho; 
Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, 
metálico e com sistema de absorção de impacto em 
silicone para reduzir a força necessária para ejeção; 
Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; 
Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha 
certificado individual de conformidade emitido pelo 
fabricante, com o número de série; Embalagem 
identificada para rastreabilidade total do produto; 
Fabricada dentro da norma ISO9001. 

5 

PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL 
COMPATÍVEL COM PONTEIRAS UNIVERSAIS (Faixa de 
volume de 2 a 20 μL) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de volume de 2 a 20 μL 
com incrementos de 0,02 μL e resolução de 0,01μL; 
Inexatidão de + ou - 0,15 μL / 7,5%; Imprecisão menor ou 
igual a 0,04 μL / 2%;  Pistão em aço inox isento de 
lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco);  Corpo e 
todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência 
aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para 
o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume 
ajustável continuamente tanto pelo volúmetro quanto 

410516  UND 1 3 R$ 951,19  R$ 2.853,57 
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pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a 
seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de 
trabalho; Ejetor de ponteiras destacável do corpo da 
pipeta, metálico e com sistema de absorção de impacto 
em silicone para reduzir a força necessária para ejeção; 
Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; 
Número de série gravado no corpo da pipeta;  
Acompanha certificado individual de conformidade 
emitido pelo fabricante, com o número de série; 
Embalagem identificada para rastreabilidade total do 
produto; Fabricada dentro da norma ISO9001. 

6 

PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL 
COMPATÍVEL COM PONTEIRAS UNIVERSAIS (Faixa de 
volume de 500 a 5000 μL) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de volume de 500 a 
5000 μL com incrementos de 5 μL e resolução de 2,5 μL; 
Inexatidão de + ou - 12 μL / 2,4 % no volume mínimo; 
Imprecisão menor ou igual a 3 μL / 0, 6% no volume 
mínimo; Pistão em aço inox, altamente polido;  Corpo e 
todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência 
aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para 
o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume 
ajustável continuamente tanto pelo volúmetro quanto 
pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a 
seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de 
trabalho; Compatível com as ponteiras tradicionais do 
mercado; Número de série gravado no corpo da pipeta; 
Acompanha certificado individual de conformidade 
emitido pelo fabricante, com o número de série; 
Embalagem identificada para rastreabilidade total do 
produto; Fabricada dentro da norma ISO9001. 

410515  UND 1 2 R$ 925,84 R$ 1.851,68 
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7 

PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL, 
COMPATÍVEL COM PONTEIRAS UNIVERSAIS (Faixa de 
volume de 1 mL - 10mL) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de volume de 1 mL - 
10mL com incrementos de 20 μL e resolução de 10 μL; 
Inexatidão de ± 5% / 50 μL no volume mínimo; Imprecisão 
menor ou igual a 0,6% / 6 μL no volume mínimo; Com chip 
de identificação por rádio frequência (RFID) para 
gerenciamento e controle total de suas pipetas e 
resultados (leitor não incluso); Pistão em polimero 
plástico da alta resistência, com assistência magnética 
para auxiliar o deslocamento do pistão e reduzir em até 
50% o esforço durante a pipetagem, tornando a pipeta 
leve e macia; Corpo em polímero plástico Xenoy, um 
material mais leve e resistente feito de PBT e PC; Apoio 
(alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as 
pipetagens; Volume ajustável continuamente pelo botão; 
Trava de volume, evitando mudanças durante a 
pipetagem; Botão com código de cores para facilitar a 
seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de 
trabalho; Ejetor de ponteiras destacável do corpo da 
pipeta fabricado em PVDF e com sistema de absorção de 
impacto em silicone; Porta cone tradicional (universal), 
compatível com as ponteiras tradicionais do mercado, 
feito em PVDF, autoclavável; Número de série gravado no 
corpo da pipeta; Acompanha certificado individual de 
conformidade emitido pelo fabricante, com o número de 
série; Embalagem identificada para rastreabilidade total 
do produto; Fabricada dentro da norma ISO9001. 

410518  UND 1 1 R$ 925,84  R$ 925,84  

8 CONTAINER DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE 327091 UND 1 1 R$ 4.111,13 R$ 4.111,13 
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LN2 (Nitogênio Líquido) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Construído em alumínio e 
isolado a vácuo; Capacidade: pelo menos 4 litros; Taxa de 
evaporação estática: 0,40 litros/dia. Tempo de 
armazenamento: 10 dias; Peso vazio aproximado: 3 kg; 
Peso cheio aproximado: 6,2 kg; Diâmetro aproximado do 
pescoço: 30 mm; Altura aproximada: 432 mm; Diâmetro 
externo aproximado: 193 mm; Tampa de vedação inclusa. 

9 

ESTÉREO MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM SISTEMA 
ÓPTICO ZOOM GREENOUGH 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estéreo Microscópio com 
Sistema óptico Zoom Greenough. Cabeça Trinocular 
inclinada a 45° e giratória a 360º com distancia 
interpupilar com dimensões aproximadas de 52.5 a 
75mm, com ajuste de dioptrias +-5 nos dois tubos porta 
oculares. Toda a óptica construída com prismas e 
protegida contra fungos. Foto/Vídeo: 100% [no tubo 
ocular esquerdo]. -Oculares grande angulares WF 10X. -
Relação de aumento de Zoom com dimensões 
aproximadas de 6.7: 1,. Distância de trabalho com 
dimensões aproximadas de 113mm faixa de aumentos: 
7,5X - 100X. - Estativa 2111 com grande área de trabalho 
com iluminação Incidente/Transmitida, focalizável, - Inclui 
placa branca/negra e de vidro fosco. - Iluminação LED 
incidente e transmitida com espelho difusor ajustável e 
com controle de intensidade variável. - Iluminador Anel 
led segmentado.  - Câmara Digital para microscopia com 
sensor CMOS de imagens ao vivo com Acoplamento 
Cmount. - Resolução de pelo menos 5 MP de captura. - 
Saída USB 3.0. - Lente Focalizável para macro 

422571 UND 1 1 
R$ 

11.852,77 
R$ 11.852,77 
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vídeo/fotografia. -  Acoples de 30 a 38 mm para oculares. 
- Lâmina de calibração com quatro pontos - Cabo de 
conexão USB - Software de análise de Imagens para PC 
(Win XP o superior) - Software de análise de Imagens - 
adaptador cmount 0,5X. Modelo de referência: 
Microscópio Estereoscópico Motic SMZ171, qualidade 
similar ou superior. 

10 

SONDA MULTIPARÂMETRO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Deve medir pelo menos 7 
parâmetros, dentre eles Oxigênio Dissolvido, 
Condutividade específica, Condutivdade absoluta, pH, 
ORP, TDS, Resistividade, Turbidez, Salinidade, Densidade 
da Água do Mar e Temperatura, além de determinar a 
profundidade local. O display deve conter GPS, e 
classificado como pelo menos como IP67 para uso externo 
mesmo debaixo de chuva. Ele deve registrar seus dados 
com o toque de um botão e carregar os dados para um 
computador para manipulação e relatório. Sistema GPS 
integrado. O display também deve possuir sensor de 
pressão para compensação barométrica. Ele deve ser 
operado por pilhas alcalinas “AA”. A sonda, deve ser 
classificada como pelo menos IP67, e ser feita de material 
resistente, de preferência alumínio de grau marítimo e 
projetada para uso em água doce, marinha e residual. Sua 
construção metálica e peso devem refletir a qualidade 
superior do instrumento e possuir sensores de pH/ORP, 
condutividade, oxigênio dissolvido e temperatura, e 
também sensor de turbidez nefelométrico que pode 
utilizar lentes de safira para uma melhor resposta óptica. 
Seus sensores de fábrica e cabos são substituíveis caso 
algo venha a acontecer. Oxigênio dissolvido: Alcance 0 a 

413573 UND 1 1 
R$ 

17.502,71 
R$ 17.502,71 
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500% / 0 a 50mg/L; Resolução 0,1% / 0,01mg/L; Precisão 
0 a 200%: ± 1% de leitura. 200% a 500%: ± 10%. 
Condutividade (CE): Alcance 0 a 200mS/cm (0 a 
200,000μS/cm); Resolução 3 alcances autom.: 0 a 9999 
μS/cm, 10,00a 99,99 mS/cm, 100 ,0 a 200,0 mS/cm; 
Precisão ±1% de leitura ou ± 1μS/cm – se maior. TDS: 
Alcance 0 a 100,000 mg/L (ppm); Resolução 2 alcances 
autom: 0 a 9999 mg/L, 10,00 a 100,00 g/L; Precisão ± 1% 
de leitura ou ± 1mg/L – se maior. Resistividade: Alcance 5-
.cm a 1 M .cm; Resolução 2 alcances autom.: 5 a 9999 -
.cm, 10 a 1000 K .cm; Precisão ±1% de leitura ou ± 1  .cm – 
se maior. Salinidade: Alcance 0 a 70 PSU / 0 a 70 ppt 
(g/Kg); Resolução 0,01 PSU / 0,1 ppt; Precisão ± 1% de 
leitura ou ± 0,1 unid. – se maior. Gravidade específica do 
mar: Alcance 0 a 50 σt; Resolução 0,1 σt; Precisão ± 1,0 σt. 
pH: Alcance 0 a 14 pH / ± 625mV; Resolução 0,01pH / ± 
0,1mV; Precisão ± 0,1 pH / ± 5mV. ORP: Alcance ± 
2000mV; Resolução 0,1mV; Precisão ± 5mV. Temperatura: 
Alcance -5ºC a +50ºC (23ºF a 122ºF); Resolução 0,01 ºC; 
Precisão ± 0,1 ºC. Turbidez: Sensor Turbidez 
nefelométrico, utilizando precisão. Atende padrão 
ISO7027; Alcance 0 a 3000NTU; Resolução 2 alcances 
autom.: 0,0 a 99,9 NTU, 100 a 3000 NTU; Precisão ± 5% de 
leitura Profundidade local: Alcance 0 – 60 m; Resolução 1 
cm; Precisão± 0,2% FS. Modelo de referência: Sonda 
Multiparâmetro Aquaread AP 800, de qualidade similar ou 
superior. 

11 
EQUIPAMENTO TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO 
REAL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Equipamento 

431223  UND  1 1 
R$156.695,0

0 

R$156.695,0
0 
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(termociclador) de PCR em tempo real, com sistema 
ótico que permite o uso de corantes fluorescentes 
intercalantes na molécula alvo, bem como o uso de 
sondas marcadas com fluorescência para detecção, 
quantificação destas moléculas e possibilidade de 
reação multiplex. O sistema deve conter bloco com 
capacidade de carregar placas com 96 poços, strips 
com 8tubos e tubos individuais de 0,2 mL, permitir a 
análise de várias amostras e/ou alvos genéticos. 
Compatíveis com reações de volume entre 10-30 uL. 
Interface gráfica de fácil programação e leitura, 
intuitiva e tipo touch-screen. Equipamento deve 
permitir realizar gradiente de temperatura de no 
mínimo três blocos de temperatura. O sistema deve 
permitir a utilização de placas contendo sondas 
liofilizadas para detecção e quantificação de DNA, 
RNA e microRNAs. O sistema ótico deve conter no 
mínimo 04 filtros máximo 06 filtros, compatíveis com 
a detecção dos principais corantes fluorescentes, tais 
como: FAM/ SYBRGreen,VIC/ JOE/ HEX/ TET,BY/ 
NED/ TAMRA/ Cy®3, JUN, ROX/ Texas Red e 
similares. O sistema deve ser capaz de detectar a 
fluorescência emitida em cada poço da placa ou tubo 
contendo a reação da PCR. Conseguir detectar a 
partir de uma cópia de um DNA alvo. O instrumento 
deve conter um bloco e plataforma com uma heated 
cover para aquecimento das placas ou dos tubos. 
Possuir os seguintes softwares: software para 
detecção, captura e análise dos dados gerados, com 
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algoritmo capaz de fazer normalizações de níveis de 
fluorescência basais, análise de quantificação 
absoluta, análise de quantificação relativa, análise de 
curva padrão relativa, discriminação alélica e 
detecção de SNP com agrupamento automático de 
genótipos, análises de curva de dissociação e curva 
de dissociação de alta resolução (HRM); software 
para análise e desenho de oligonucleotídeos para 
ensaios com químicas baseadas em intercalantes de 
ácidos nucléicos e para ensaios baseados em sondas 
fluorescentes; software com algoritmo específico 
para quantificação e análise de expressão gênica pelo 
método comparativo; software com algoritmo 
específico para análise de genotipagem; software 
com algoritmo específico para análise e quantificação 
de expressão proteica. Deve possibilitar software 
para permitir correr ensaios sem ajuste da placa 
antes da corrida, corrigir todos os erros de ajustes 
após a corrida e exportar os resultados, incluindo 
dados brutos e analisados. Deve acompanhar todos os 
acessórios necessários para seu funcionamento e análise 
dos dados, tais como: cabos de força, softwares de 
análise, todos compatíveis com o equipamento de PCR 
tempo real. 

12 

SISTEMA PARA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE 
(PCR) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistema para Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR) com 1 bloco de 96 poços com 
seis zonas veriflex de controle de temperatura 

- UND  1 1 
R$ 
33.7490,00 

R$ 33.749,00 
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independentes. Possui máxima velocidade de rampa de 
temperatura de 3,9°C/segundo. Display colorido 
touchscreen de 6,5 polegadas para configuração do 
equipamento e acompanhamento da corrida.  Possibilita o 
uso de volumes de reação variados de 10ul até 80ul. 
Apresenta peso de 11,4 kg e dimensões de 24,5 x 23,7 x 
48,5 (Altura x largura x comprimento). 

13 

INSTRUMENTO TERMOCICLADOR  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Instrumento termociclador  
com 96 poços, tela touchscreen, rampa com velocidade 
de 3,5°C/S, apresenta 1 zona de temperatura. 

Modelo de referência: similar ou superior ao MINIAMP 
PLUS - Applied Biosystems. 

440545  UND 1 1 
R$ 

20.910,30 
R$ 20.910,30 

14 

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Disco rígido 
removível/portátil. Capacidade de armazenamento: 2TB. 
Interface:  USB 3.0 e compatível retroativamente com USB 
2.0. Aplicação: computador. Compatível com o Sistema 
Operacional Windows. Cabo USB 3.0 incluso.   

458818 UND 1 3 R$ 413,58 R$ 1.240,74 

15 

ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO COM 
CIRCULACAO DE AR 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estufa de secagem e 
esterilização com circulação de ar, caixa interna com 
câmara dupla para circulção do ar, em inox AISI 430; caixa 
externa em chapa de aço carbono com tratamento 
anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi texturizado; 
isolação com espessura de 80 mm; porta com vedação em 
perfil de silicone, fecho cremona; medidas internas em 

230057 UND 1 1 R$ 8.395,13 R$ 8.395,13 
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(mm): L= 400 x P= 500 x A= 500 (100 litros); medidas 
externas em (mm): L= 680 x P= 690 x A= 1060; suporte 
para 3 prateleiras, 3 prateleiras; para instalação em 
bancada.  Modelo de referência: MA 035/100 Marconi, de 
qualidade similar ou superior. 

16 

CÂMARA  AMBIENTE PARA GERMINAÇÃO 340 L  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: câmara ambiente para 
germinação 340 L (BOD) com fotoperíodo, alternância de 
temperatura e controle de umidade 
digital, Microprocessada, com controle preciso da 
temperatura em seu interior. A faixa de temperatura de 
trabalho  de 16° a 60°C, para, germinação, incubações em 
geral e estudo de plantas.  Modelo de referência: MA403 
Marconi, de qualidade similar ou superior. 

150858 UND 1 3 R$ 6.219,20  R$ 21.957,60 

17 

MEDIDOR DE FOTOSSÍNTESE   

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Medidor de fotossíntese. LCI-
T - Sistema compacto com Touch Screen para medidas de 
fotossíntese, incluindo: câmara foliar para folhas largas; 
console de controle com tela LCD colorida sensível ao 
toque; fonte de luz RGB; haste para captação do ar; 
carregador de bateria; kit básico de reserva; produtos 
químicos; manual de instruções; 2 sensores de vapor de 
água para dados de transpiração, sensores de radiação 
fotossinteticamente ativa e de sensor de temperatura 
foliar e da câmara. Medidor de: Vapor de água e CO2 do 
ambiente; Vapor de água e CO2 analisados; Vapor de 
água e CO2 diferenciais; -Temperaturas da câmara e da 
folha; Taxa de fluxo; Pressão atmosférica; Radiação 
Fotossinteticamente Ativa;  Taxa de fotossíntese; CI; Taxa 
de transpiração; Condutância estomática. Com GPS; Faixa 

NC UND 1 1 

R$ 
89.152,80 

(Encargos de 
importação 

inclusos)  

R$ 89.152,80 
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de medição de CO2: 0-2000ppm, com resolução de 1ppm, 
pela técnica de infravermelho não dispersivo instalado na 
cabeça da câmara foliar; Sistema de caminho aberto, com 
auto zero e compensação automática de temperatura e 
pressão atmosférica; Faixa de medição de H2O: 0-75mbar 
por meio de sensores de vapor de água de rápida 
resposta; Faixa de medição de PAR: 0-3000umols m-2 sec-
1; Faixa de Temperatura da câmara: -5C a 50C, com 
precisão de +/-0,2C; Faixa de temperatura da folha: -5C a 
50C, com sensor tipo "aranha" instalado na câmara foliar; 
Repetibilidade: CO2: 0,1% / H2O: 0,5%. Modelo de 
referência: ADCLCIT-001 da Marca ADC, Marconi, de 
qualidade similar ou superior. 

18 

CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cabine de segurança 
biológica Classe II para manipular materiais de risco 
moderado. Fabricada sob as normas ISO 9001:2008, 
acreditação da Federal Standard 209e, classe 5 da norma 
internacional ISO 14644-1 e da NSF-49. Com fluxo de ar 
unidirecional vertical (recircula 70% e exaure 30% do ar 
filtrado para o laboratório), com proteção abrangente ao 
usuário, produto ou processo e ao meio ambiente. 
Externamente com chapa de aço tratada com 
revestimento em epóxi eletrostático, câmara interna de 
trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304, e 
plataforma de trabalho removível para limpeza e 
sanitização; Porta frontal em vidro temperado com 
deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de 
contrapesos. Sistema de ventilação tipo siroco, com 
regulagem eletrônica interna da velocidade, para 
compensar perda de pressão; Índice de ruído menor que 

452875 UND 1 1 

R$ 
20.242,00 

(Frete 
incluso) 

R$ 20.242,00 
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67dB; filtro grosso, classe G-4 (NBR 16401-3),filtros 
absoluto de insuflamento e de exaustão, do tipo HEPA 
(alta eficiência na retenção departículas), plissado e 
emoldurado em aço galvanizado, classe A-3 (ABNT-NBR 
7256, normas H-13 EN 1822 e US MIL STD 282), pré-filtro 
FZ-02 plissado sintético,Dimensões: 480 x 345 x 25mm 
(21RA1); filtro HEPA: FEA 919 plissado, moldura 
galvanizada. Dimensões: Insuflamento 21RA1: 890 x 550 
x78mm - Exaustão 21RA1: 385 x 485 x 78mm; com a 
dimensão externa com base de 85 x 120 x 260 cm.  
Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro 
absoluto HEPA, horímetro.  Oliva para gás, água ou vácuo 
e tomada elétrica já instalados na câmara de trabalho. 
Lâmpada germicida instalada na área de trabalho, com 
dispositivo de segurança ao usuário e vidro frontal com 
proteção UV.  Iluminação da área de trabalho com 
lâmpada fluorescente de 30 Watts; e lâmpada germicida 
de 30 Watts. Cabo de força de acordo com ABNT NBR 
14136. Com rodízios, manual de instruções.Qualidade 
Similar ou superior ao modelo Modelo Q216F21RA1 da 
Quimis. 

19 

RECEPTOR DE SISTEMA GLOBAL DE NAVEGAÇÃO POR 
SATÉLITE  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Receptor de navegação 
global por satélite com câmera de 8 MP com foco 
automático e geomarcas automáticas. Antena GPS de alta 
sensibilidade e receptor GLONASS com antena helix 
quádrupla. Assinatura de 1 ano do BirdsEye Satellite 
Imagery. Bússola de três eixos com altímetro barométrico. 
Tecnologia de conectividade sem fio via Bluetooth® ou 
ANT+. Navegador portátil com bússola de 3 eixos com 

150618 UND 1 6 

R$   
3.199,00 

(Encargos de 
importação 

inclusos)  

R$   
19.194,00 
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compensação de inclinação, altímetro barométrico e 
câmera de 8 megapixel com foco automático que insere 
geomarcas automaticamente nas fotos com coordenadas. 
Possui tela colorida legível à luz solar de 2,6 pol. GPS de 
alta sensibilidade e receptor GLONASS com antena helix 
quádrupla para recepção superior. Dispositivo portátil 
resistente com GPS/GLONASS, conectividade sem fio e 
câmera digital. Câmera de 8 MP com foco automático e 
geomarcas automáticas. Possui uma bússola eletrônica 
interna de 3 eixos e compensação de inclinação, que 
mostra sua direção mesmo quando você está parado, sem 
precisar segurá-la na horizontal. Seu altímetro 
barométrico monitora as mudanças de pressão para 
definir sua altitude exata, e você pode usá-lo para 
monitorar a pressão barométrica de acordo com o tempo, 
o que pode ajudá-lo a perceber mudanças 
meteorológicas. Alimentação a pilha AA com duração de 
16horas. Compatível com USB de alta velocidade e NMEA 
0183. Registros com capacidade para 10.000 pontos, 200 
trajetos salvos. 

20 

VARA MÉTRICA TELESCÓPICA 7,5 M  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Vara métrica telescópica de 
fibra de vidro graduada em metros, decímetros e 
centímetros com alcance de 7,5 metros. Projetado para 
medições rápidas, individuais, de distâncias verticais ou 
horizontais de até 7,5 metros. Se estende para medição, 
retrai para 1,75 metros para armazenamento. As 
medições são lidas diretamente, não são necessários 
cálculos. Não condutivo. Feito de fibra de vidro resistente 
e durável. Apresenta uma classificação de tensão de 
100.000 volts por pé por 5 minutos.  

254238 UND 1 1 

R$   
2.087,96 

(Encargos de 
importação 

inclusos)  

R$ 2.087,96 
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21 

VARA MÉTRICA TELESCÓPICA 10,5 M  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Vara métrica telescópica de 
fibra de vidro graduada em metros, decímetros e 
centímetros com alcance de 10,5 metros. Projetado para 
medições rápidas, individuais, de distâncias verticais ou 
horizontais de até 10,5 metros. Se estende para medição, 
retrai para 1,75 metros para armazenamento. As 
medições são lidas diretamente, não são necessários 
cálculos. Não condutivo. Feito de fibra de vidro resistente 
e durável. Apresenta uma classificação de tensão de 
100.000 volts por pé por 5 minutos.  

254238 UND 1 1 

 R$   
2.927,27 

(Encargos de 
importação 

inclusos)  

R$ 2.927,27 

22 

VARA MÉTRICA TELESCÓPICA 15 M  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Vara métrica telescópica de 
fibra de vidro graduada em metros, decímetros e 
centímetros com alcance de 15 metros. Projetado para 
medições rápidas, individuais, de distâncias verticais ou 
horizontais de até 15 metros. Se estende para medição, 
retrai para 1,75 metros para armazenamento. As 
medições são lidas diretamente, não são necessários 
cálculos. Não condutivo. Feito de fibra de vidro resistente 
e durável. Apresenta uma classificação de tensão de 
100.000 volts por pé por 5 minutos. 

254238 UND 1 1 

 R$   
5.039,04 

(Encargos de 
importação 

inclusos)  

R$ 5.039,04 

23 

BINÓCULOS 12X50  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Binóculos com ampliação de 
12x. Diâmetro da Lente Objetiva de 50 mm. Campo a 
1,000 jardas: 265 '. Saída de pupila de 4,2 mm. Alívio do 
Olho de 11 mm.  Peso aproximado: 30,9 oz. Com sistema 
similar ou de qualidade superior ao SistemaPrism Porro. 

25585 UND 1 1 

R$ 547,60 

(Encargos de 
importação 

inclusos)  

R$ 547,60 
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24 

BOMBA  COM FUNÇÕES DE VÁCUO E COMPRESSOR 
(ASPIRADORA E COMPRESSORA)  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: produz alternadamente 
ambus vácuo e ar comprimido. Equipada com 
manômetro, vacuômetro, depósito de óleo, escotilha para 
reter impurezas e escotilha na saída de ar para reter o 
óleo. Com cabo para transporte e chave seletora de 
voltagem. Com vácuo máximo a nível do mar de 
aproximadamente 695 mm HG e vazão aproximada de 37-
38 L/min. Motor monofásico. Dimensões aproximadas: 
Lar.25cm/Comp. 40cm/ Altura 28cm.  

324136 UND 1 1 R$ 2.258,83 R$ 2.258,83 

25 

BALANÇA PLATAFORMA COM COLUNA SERIAL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: capacidade de 51 kg, precisão 
de 10 g com microprocessador e tara subtrativa em toda a 
escala, display digital de cristal líquido, com saída serial 
RS232, com fonte de alimentação e bivolt.  

253759 UND 1 1 R$ 1.555,51 R$ 1.555,51 

26 
PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: faixa pH 0-14 precisão 0,01 
pH, acompanhado de soluções tampão. 

24821 UND 1 1 R$ 1.605,57 R$ 1.605,57 

27 

ESTUFA DE SECAGEM COM RENOVAÇÃO E CIRCULAÇÃO 
DE AR FORÇADA DE 640 L.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Equipada com controle de 
temperatura microprocessado com resolução de 0,1°C; 
220 V; faixa de temperatura de trabalho de 7 a 200°C; 
medidas externas 1350 X 1000 X 1950 mm. 

274805 UND 1 1 
R$ 

19.871,67 
R$ 19.871,67 

28 
BANHO MARIA COM MOVIMENTO RECÍPROCO 
DUBNOFF COM AGITAÇÃO DA PLATAFORMA NO 
SENTIDO HORIZONTAL, 220V, CAPACIDADE 36 L 

432667 UND 1 1 R$ 7.630,00 R$ 7.630,00 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Ajuste digital com painel 
de controle; volume interno de cerca de 36 L; 
temperatura de aquecimento máxima de até 
aproximadamente 100°C; velocidade de agitação 
máxima de 220 rpm ou mais; medidas externas 
aproximadas de 800 X 480 X 300 mm. 

29 

CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES GRANDE 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: capacidade de exaustão de 
pelo menos 60 m³/min, estrutura de fibra de vidro, 
exaustor centrífugo, voltagem 127 ou 220v, porta de vidro 
com movimento suave e deslizante e trava por contra-
peso permitindo que a porta pare em qualquer altura 
desejada e saída ø 150 mm. Dimensões externas (com 
motor) de aproximadamente 72 x 152-153 x 182 cm, 
preferencialmente igual ou maior. Frete incluso e sem 
instalação. 

434476 UND 1 1 R$ 8.600,00  R$ 8.600,00  

30 

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: tipo Siedentopf para 
trabalhos avançados de investigações em “Campo Claro” 
e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas 
com gama de aumentos de 100x, 200x, 400x (retrátil), 
1000x (oléo-retrátil). Objetivas e campo visual de 20mm 
de diâmetro. Com seguintes acessórios inclusos: Câmara 
Digital para microscópio.  

419509 UND 1 1 
R$ 

18.240,00  
R$ 

18.240,00  

31 

BATERIA DE SEBELIN 6 PROVAS  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: equipada com hastes 
reguláveis para acoplar extratores, temperatura máxima 
de no mínimo 280°C. 

450936 UND 1 1 R$ 3.191,00 R$ 3.191,00 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES - DLA 

PROCESSO Nº 23084.022752/2019-62 

____________________________________________________________________ 
Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras 
Atualização: Dezembro/2018 

32 

FORNO MUFLA DIGITAL  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: forno mufla microprocessado 
com rampas e patamares, dimensão da câmara de pelo 
menos 40 x 20 x 22 cm (CxLxA), dimensões externas de 
pelo menos 66 x 90 x 68 cm (CxLxA), temperatura máxima 
de trabalho de 1200°c ou mais, isolação térmica para 
evitar alto aquecimento da parte exterior, painel de 
comando, sensor de temperatura, respiros frontais e 
superior para saída de gases e descompressão, porta com 
contrapeso e abertura tipo bandeja, voltagem 220 v ou 
110 v e potência de aproximadamente 6000 watts. 

138088 UND 1 1 R$ 6.041,33 R$ 6.041,33 

33 

ESPECTROFOTOMETRO UV /VIS  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixa Ultravioleta e visível 
com duplo feixe com varredura. Faixa de comprimento da 
onda: 190 – 10000 nm. Banda de passagem: 1,8nm. 
Precisão do comprimento da onda: mais ou menos 0,3 
nm; Repetibilidade do comprimento da onda: mais ou 
menos: 0,2. Indicação: para análises químicas, 
farmacêuticas, agrícolas, alimentícias. 

 444399 UND 1 1 
R$ 

14.000,00 
R$ 14.000,00 

34 

ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Gabinete construído em aço 
inoxidável anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi, 
câmara interna em aço carbono com tratamento 
anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi; 02 portas 
em aço carbono com pintura eletrostática; 24 suportes, 
sendo 12 de cada lado para acomodar 24 prateleiras. 
Isolação térmica (inclusive na porta) com lã de vidro de 
alta eficiência espessura mínima de 100mm; Circulação e 
renovação de ar forçada com motor tipo SIROCO. Fluxo de 

452965  UND 1 1 
R$ 

38.666,67 
R$ 38.666,67 
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ar com saída superior de aço inox com orifício central para 
acomodação de termômetro; sensor de temperatura, com 
leitura digital do set point; chave geral de liga/desliga, 
com led; painel adesivo em policarbonato texturizado a 
prova d’água; rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 
sem travas; cabo de força com dupla isolação e plug com 
três pinos, duas fases e um terra. Sistema de proteção de 
superaquecimento por termostato analógico; controlador 
de temperatura microprocessado digital, com sistema 
PID; Temperatura: 5ºc acima do ambiente a 100ºc; 
resolução: mínima de 0,1ºC; variação: ± 0,5ºc; voltagem: 
220 volts; potência (watts) Capacidade acima de 2000 
litros. 

35 

CÂMERA TERMOGRÁFICA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: faixa de medição de 
temperatura -20 a + 600 °c (-4 °f a + 1112 °f); exatidão de 
medição de temperatura ± 2 °c ou 2% (a 25 °c); correção 
de emissividade na tela: sim; compensação de 
temperatura de fundo refletida na tela: sim; correção de 
transmissão: sim; frequência de captura de imagem: 9 hz 
faixa de atualização ou 60 hz refresh dependendo da 
variação do modelo; tipo de detector 320 x 240; 
sensibilidade termal total (NETD): ≤0,045 °c (45 mk); total 
de pixels: 76,800; band spectral infravermelho 7,5µm; 
câmera visual: performance industrial 2.0 megapixel; 
distância de foco mínima até 46 cm; tipo de lente 
infravermelha padrão; campo de visão: 23° x 17°; 
resolução espacial (IFOV) mínima de 1.25 mrad; distância 
mínima focal: mínimo de 45 cm; tipo de lente 
infravermelha opcional; campo de visão: mínimo de 11.5° 
x 8.7°; tipo de lente infravermelha de ângulo amplo 

455729  UND 1 1 
R$ 

38.697,33 
R$ 38.697,33 
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opcional; campo de visão até 46° x 34; resolução espacial 
(IFOV): até 2.50 mrad; distância de foco mínimo: mínimo 
de 7.5 cm. garantia mínima de 12 meses contra defeitos 
de fabricação. Manual de instrução em português. 
Assistência técnica no brasil.  

36 

ULTRASSOM DE CARCAÇA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ultrassom de carcaça: tela lcd 
colorida de alta resolução com tecnologia anti reflexiva; 
com 2 (dois) transdutores linear multifrequencial, sendo 1 
de 17 ou 18 cm para avaliação de carcaças bovina e 1 de 
13 cm para avaliação de carcaça suína com standoff 
incluso; suporte e conexão para 02 transdutores 
simultâneos. Track ball e teclado; 256 escalas de cinza; no 
mínimo 04 pontos focais ajustáveis; no mínimo 16 
estágios de  controle de potência sonora; frame rate com 
30 quadros por segundo; imagem com zoom; 28 
magnificações de profundidade; disco c com no mínimo 
32 mb e memória interna; hard disk de no mínimo 250 gb; 
gerenciador de arquivos: abrir/excluir/transferir uma ou 
várias imagens/formatar discos c e d; cine loop de 256 
quadros; modo de exibição: b, 2b, 4b, b/m, m; reversão 
de imagem preto/branco, direita/esquerda e 
acima/abaixo; controles de ganho total, proximal e distal 
com 08 estágios (tgc); realce da profundidade/função pan 
image; função de correlação dos quadros; no mínimo 04 
níveis de correção de gamma; função de gerenciamento 
de disco; transdutores multifrequenciais blindados com 
04 faixas de frequência; software para: geral, bovino, 
equino, ou superior. Medidas normais:  distância, 
circunferência, área, volume, ângulo, estenose, etc; 
medidas e análises obstétrica:  edd e ga de bovinos, 

- UND 1 1 
R$ 

30.659,97 
R$ 30.659,97 
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equinos, ovinos e caprinos; medidas e análises cardíaca:  
pacote de software para medição de m rotina 
(profundidade, inclinação). Guia de punção com duas 
linhas de orientação cujo ângulo e posição podem ser 
ajustáveis; calculo automático de percentual de carne 
magra suína; bateria com duração igual ou superior a 3 
horas;; 02 portas usb para transferência de imagens para 
pen drive; saída para vídeo printer; dicom 3.0; saída 
pal/ntsc; porta svga; 110/220 volts automático com 
energy saving; softcase para transporte e uso do 
aparelho; 02 anos de garantia. O equipamento deve ter 
certificação pela ultrasound guidelines council (ugc) ou 
associação de técnicos em ultrassom do brasil (atubra) ou 
associação nacional de criadores e pesquisadores (ancp). 

37 

MEDIDOR PORTÁTIL DE UMIDADE DO SOLO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: sonda portátil e detecção 
automática de profundidades; orientação automática 
embutida; com capacidade de armazenamento com mais 
de 90 locais; com display de LCD. Software para análise 
dos dados. Acompanhado por tubos de acesso. 

266024  UND 1 1 R$ 1.921,08 R$ 1.921,08 

38 

TEXTURÔMETRO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Texturômetro modulado. 
Com faixa de leitura de 0.1gm até 100kg.f (+/-1kN). Com a 
possibilidade de acoplamento de periféricos como: 
Sistema de automatização para análise de textura em 
múltiplas amostras. Sistema de captura acústica, vídeo 
playback, cabine térmica, cabine peltier; Sistema de Inflar 
massas (alveógrafo) e sistema de análise de fluxo de pó. 
Capacidade de força de 100kg.f (+/-1kN). Resolução de 

452475  UND 1 1 
R$ 

206.150,33 
R$ 

206.150,33 
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Força: 0.1 gm. Faixa de Velocidade: 0.01 – 20mm/s. 
Exatidão de Velocidade: melhor que 0.1%. Faixa de Ajuste 
de teste: distância entre  0.01- 600mm. Faixa de 
Resolução da Distância: 0.0005mm. Interface com PC:  via 
USB ou rede Ethernet. Interfaceamento: touchscreen. 
Comunicação com Computador (PC) via porta USB ou via 
conexão Ethernet para operação por Notebooks); 
Software específico compatível com sistemas 
operacionais Windows™. Peso certificado, com 5Kg, de 
latão, para calibração do instrumento. Adaptador 
magnético de no mínimo 85 mm, com 5 conversores. 
Plataforma com gabarito para fixar probes. Lamina tipo 
Warner Bratzler, padrão USDA 0,04 polegadas de 
espessura. Dispositivo para análise de corte com suporte 
e fio de corte, aço 0,3 mm. Cunhas com ângulo de 30° e 
vértice de corte com mínimo de 30 mm de comprimento. 
Prato de compressão com 75 mm de diâmetro. 
Dispositivo para extensibilidade de queijo derretido, com 
sensor de temperatura. Dispositivo para análise por 
cisalhamento através de uma amostra de até 50 mm de 
altura. Dispositivo para análise massas e materiais 
particulados, com três anéis de corte circulares.         

39 

CÂMERA DO DRONE TERMOGRÁFICA  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: sistema de câmera NDVI para 
agricultura; câmera infravermelho NDVI UAV; geração de 
três imagens NDVI simultaneamente, câmera acoplável a 
DRONE. Alcance útil de: 460 – 490nm, 830 – 870nm; 
FWHM: 45nm, 55nm; Tolerância: +/-5; Pico de 
transmissão: > 90%; Qualidade de superfície: 40/20; 
calibrado com alvos de refletâncias; acompanha relatório 

455729  UND 1 1 
R$ 

16.000,00 
R$ 16.000,00 
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das reflectâncias dos alvos, do filtro e da câmera. 

40 

KIT PULVERIZADOR COMPLETO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Barra e canecões em 
alumínio; no mínimo quatro bicos anti-gotejo; Itens 
acompanhantes: lança, gatilho, extensor, manômetro de 
pressão, mangueiras; regulador de pressão; válvula de 
segurança com pino; bocal para garrafa; válvula esfera de 
fechamento; engate rápido (pino de 1/14 e 5/16); válvula 
de segurança com pino. Suporte para cilindro a co2; 
Cilindro de alumínio de 2 a 3 kg. 

75221  UND 1 1 R$ 3.886,87 R$ 3.886,87 

41 

FLUORÔMETRO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Parâmetros medidos: Fo, Ft, 
Fm, Fv, Fv/Fm, O, J, I, P, Tm; dissipação fotoquímica e não 
fotoquímica; sensores de PAR e de temperatura 
integrado; Correção de cosseno: Até 80° do ângulo de 
incidência; Linearidade: Desvio máximo de 1% por até 
10000 μmol m-2.s-1. Saturação de luz: 0 a 7,500 μmol m-
2.s-1; Luz actínica: até 0 a 5,800 μmol m-2.s-1 ); Filtro com 
banda de passagem de 690nm a 750 nm. Display, Teclado, 
Memória interna de no mínimo 1Gb e cartão SD 
removível; Alimentação: baterias alcalinas ou 
recarregáveis AAA; download dos dados por porta USB. 

 136336  UND 1 1 
R$ 

35.964,44 
R$ 35.964,44 

42 

BALANÇA ANALÍTICA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: capacidades de 82 g a 6000 g 
e resolução de 0,01 g até 0,00001 g (5 casas decimais); 4 
bancos de dados; gravação de até 100 mil pesagens; 4 
saídas de comunicação, (2 portas rs 232 e 2 portas usb); 
faixa de temperatura de operação (10 a 40°c). 

304127  UND 1 1 R$ 6.663,11 R$ 6.663,11 
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43 

DRONE PARA TOPOGRAFIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Componentes do drone em 
de liga de titânio e liga de magnésio. Sistema com 
sensores de visão traseira dupla e infravermelho. Sistemas 
de detecção de obstáculos; equipado com câmera com 
sensor de no mínimo 1 polegada de e 20 megapixels 
capaz de filmar vídeo de 4K / 60fps e imagens de modo de 
estouro em até 14 fps. Processamento de vídeo: vídeos 
H.264 4K a 60fps ou H.265 4K a 30 fps, ambos com uma 
taxa de bits de 100Mbps. Controle de retorno para casa. 
Voo programado e inteligente. Voo autônomo a partir de 
rota ou desenho de rota na tela. Com controle remoto 
integrado com sistema de transmissão de vídeo HD. 
Suporta a transmissão de 5.8GHz. Com capacidade de 
escolher entre 2.4GHz e 5.8GHz. Com alcance de 
transmissão de vídeo em até 7 Km. Controle compatível 
com dispositivos móveis para facilitar a visualização de 
voos e telemetrias. Integrado com uma porta HDMI, slot 
para cartão Micro SD. Gimbal: Estabilização: 3 Eixos. 
Intervalo controlável: Pitch -90 ° a + 30 °. Velocidade 
angular controlável máxima: Pitch 90 °/s. Precisão do 
controle angular ± 0,01°. Sistema de Visão: Faixa de 
velocidade < 31 mph (50 km / h) a 6 pés (2 m) acima do 
solo. Alcance: 0 - 33 pés (0 - 10 m). Faixa de operação: 0 - 
33 pés (0 - 10 m). Alcance sensorial do obstáculo: 2 - 
98pés (0,7 - 30m). FOV: 60° (Horizontal) | ± 27° (Vertical). 
Freqüência de detecção: 10Hz. Bateria: Capacidade no 
mínimo 5870 mAh. Voltagem: 15,2 V. Tipo: LiPo 4S. 
Energia: 89,2 Wh. Temperatura de operação: -10° a 40° C. 
Potência máxima de carregamento: 100W. Carregador: 
Voltagem:17,4V. Potência nominal: 100W; Rádio 

191550 UND 1 2 
R$ 

12.486,21 
R$ 24.972,42 
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Controle: Frequência de operação: 2.400 - 2.483GHz e 
5.725 - 5.825GHz; Distância máxima de transmissão 
operando a 2.400GHz - 2.483GHz. FCC: 4,3mi (7km) - CE: 
2.2mi (3.5km) - SRRC: 2,5 milhas (4 km). Distância máxima 
de transmissão operando a 5,725GHz - 5,825 GHz. - FCC: 
4,3mi (7km) - CE: 1,2mi (2 km) - SRRC: 2,5 milhas (4 km).  
Tensão operacional:1,2A - 7,4V. Porta de saída de vídeo: 
USB. Dispositivos móveis suportados: Tablets e 
Smartphones. 

44 

CLOROFILOMETRO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Comprimentos de onda entre 
650nm e 940nm, área de medição de 2mm x 3mm; Escala 
de medição: 0 a 100 ICF com resolução de 0,1 ICF; 
Armazenamento de até 3.000 medições. Tempo de 
medição: menor ou igual a 2 segundos. Visor LCD. Acopla 
com GPS; Condições operacionais: temperatura de 0 a 55 
°c; umidade relativa: 0 a 95 %; Comunicação com PC via 
USB; Software de visualização e análise de dados; 
Alimentação com baterias alcalinas ou recarregáveis AAA. 

443731  UND 1 1 R$ 7.098,00 R$ 7.098,00 

45 

AGITADOR/TRITURADOR 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Homogeneização de volumes 
entre 1 e 1.500 mL. Indicador de velocidade digital em 
LED. Ajuste de velocidade: 3.000 a 25.000 rpm com 
Indicador de Velocidade: Escala. Viscosidade máxima: 
5.000 mPas. Ruído sem elemento dispersor: 75 dB. Braço 
de fixação. Temperatura ambiente permitida: 5 a 40 ºC 
Umidade relativa permitida: Até 80%. Classe de proteção 
de acordo com DIN EN 60529: IP 20. Frequência: 60 Hz 
Potência: 500 W. Acessórios inclusos: Suporte R 1822, 
Mufa R 182 e Elemento Dispersor S 18 N  19 G. 

414345  UND 1 1 R$ 7.276,79 R$ 7.276,79 
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46 

FORRAGEIRA COM MOTOR ELÉTRICO  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Transmissão a rotor por 
correia em "v" com pelo menos cinco opções de corte: 4 a 
22 mm;  rotação do rotor: no mínimo 1600 rpm; motor 
elétrico monofásico de pelo menos 5 cv 2 e polos ip-55 
com polia de 110 mm 2b. Deve conter a base para 
montagem do motor elétrico e correias. 

NC UND 1 1 R$ 3.750,57 R$ 3.750,57 

47 

BALANÇA DE PLATAFORMA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: 300 kg ± 50 g. 
Bateria interna - plataforma (LXAXP mínimo): 50 x 10 x 60 
cm - plataforma em aço carbono, pintura martelada. 
Prato revestido de inox. Pés emborrachados. 

308672  UND 1 3 R$ 3.429,05 R$ 10.287,15 

48 

BANHO MARIA  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Construída em aço 1020 com 
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em 
epóxi. Cuba; Suporte para proteção da resistência; 
Tampa em aço inox; Painel de controle a prova d`água. 
Chave geral com led vermelho. Controle de temperatura 
microprocessado digital PID, resolução 0,1 ºC. Agitação 
magnética com escala de 1 a 10. Cabo de força com duplo 
isolamento e plug com três pinos. Capacidade de 15 L. 
Velocidade de agitação até 2.900 RPM. Temperatura de 
5º A 200º C. Precisão do controle + ou – 0,5 º C. 

 414528 UND 1 1 R$ 2.774,40 R$ 2.774,40 

49 

DESTILADOR DE NITROGÊNIO  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: material caldeira: vidro, 
material caixa: aço inoxidável, tensão:220 v, corrente 
alimentação: 6,80 a, frequência: 1.550 w, tempo ebulição: 
até 15 min, capacidade caldeira: mínimo 2 l.  

235882  UND 1 1 R$ 2.763,67 R$ 2.763,67 
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50 

FREEZER HORIZONTAL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade entre 480 e 
580 litros possui controle eletrônico de temperatura. 
Possui modos freezer ou refrigerador. Duas portas, do 
tipo horizontal, com dreno na parte inferior. Pés com 
rodinhas; classificação energética “a”, 120v. 

432552  UND 1 5 R$ 2.565,80 R$ 12.829,00 

51 

CENTRÍFUGA PARA BUTIRÔMETRO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Centrifuga para butirômetro: 
proteção interna em chapa de aço inox; coroa em 
alumínio, e suporte dos tubos de gerber; motor flutuante 
através de esticadores; velocidade mínima de 1500 rpm; 
freio elétrico de acionamento manual; temporizador que 
desliga automaticamente entre 1 e 5 minutos; acomoda 
até 24 butirômetros; atendendo a nova norma ABNT NBR 
14136. 

411626  UND 1 1 R$ 3.420,33 R$ 3.420,33 

52 

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Regista a velocidade do vento 
a 3 km / h até 240 km / h; registra a temperatura interna 
de 32 a 140 graus f; alimentação solar com reserva de 
energia armazenada; sensores: 1 console para 
monitoramento em tempo real das informações; 1 sensor 
de temperatura e umidade; 1 sensor de direção e 
velocidade do vento; 1 sensor de chuva; 1 sensor de 
pressão barométrica. Transmissão sem fio até 300m. 

150938 UND 1 1 
R$ 

17.375,27 
R$ 17.375,27 

53 

BOMBA SUBMERSA  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Caneta palito 1,5 cv: 
características - tensão: monofásica em 127v ou 220v; 
bocal de saída 1 1/4” com rosca bsp; eixo do bombeador 

150182  UND 1 1 R$ 1.096,90 R$ 1.096,90 
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de aço inox; sistema com rotores flutuantes 
independentes; rotor fechado; difusor e divisão; corpo, 
bocal de saída; intermediário e filtro de aço inox; válvula 
de retenção incorporada; motor elétrico encapsulado, 2 
polos, 60 hz.  

54 

BOMBA DE ÁGUA  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conjunto moto bomba 
centrífuga multiestágio para irrigação; equipado com 
motor elétrico monofásico 230v, 60hz, com 15 cv de 
potência; de acordo com a norma NBR 9884; bomba com 
pelo menos 04 estágio com rotores de alumínio, ferro 
fundido ou bronze; eixo confeccionado em aço inox; ø 
sucção de 3", ø de recalque de 3", bocais flangeados, selo 
mecânico de cerâmica, grafite, inox. 

 277078  UND 1 1 R$ 4.570,00 R$ 4.570,00 

55 

TERMOCICLADOR 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Bloco de alumínio para até 96 
tubos de 0,2 ml ou placa de reação com até 96 poços de 
0,2 ml e 71 poços para tubos de até 0,5 ml. Display amplo 
retroiluminado. Mínimo duas portas usb.  Conexão de até 
2 unidades à unidade central (rede com até 3 
equipamentos). Ajuste da tampa à altura do tubo/placa 
de reação. 

423561 UND 1 1 
R$ 

48.404,00 
R$ 48.404,00 

56 

SISTEMA COMPLETO DE ELETROFORESE  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistema completo para 
eletroforese horizontal com dimensões aproximadas de 
18 x 40.5 x 9.4 cm. Capacidade de 1 a 120 amostras. 
Acomodação até 1 litro de tampão de corrida. Velocidade 
de corrida de aproximadamente de 3.0 cm/hr. 
Acompanha pentes de 20 e 15 well, bandeja transparente 

420386 UND 1 1 R$ 6.041,33 R$ 6.041,33 
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ao uv, fonte 10–300 v, ajustáveis em a cada volt, 4-400 
ma, ajustável a cada 1 ma, 75 w. Capacidade de acomodar 
até 4 aparatos; Display em led. Condições de operação: 0 
a 40°c; 0 a 95% de umidade, dimensões de recomendadas 
de 21 x 24.5 x 6.5/8.3 x 9.6 x 2.6 cm. Peso máximo de 1,1 
kg. 

57 

TRENA A LASER 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Medir no mínimo 100 metros 
de distância; Precisão de +/- 2mm. Display com 
iluminação; Mensura: área, volume, adição, subtração, 
altura e inclinada. Alimentação com pilhas aaa. Unidade 
de medida mm/in/pés. Com cordão de pulso, bolsa de 
proteção e alvo refletor. 

251883 UND 1 1 R$ 1.215,52 R$ 1.215,52 

58 

TRADO PARA COLETA DE AMOSTRAS INDEFORMADAS 
DO SOLO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cilindros de aço inoxidável de 
40 cm, 1 copo coletor + 2 hastes de 40 cm + 24 anéis e 
cilindros para amostras indeformadas com tampa. 

196110 UND 1 1 R$ 4.239,33 R$ 4.239,33 

59 

CILINDRO PARA O TRADO INDEFORMADO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cilindros inox de no mínimo 
50 mm de diâmetro e 53 mm de altura; volume de até 
100 cm3; Acompanha: coletor com capacidade para um 
cilindro com cabo de no mínimo 15 cm; hastes 
prolongadas de 40 cm; batedor; cabo extrator; marreta de 
ferro; mínimo de 24 cilindros de inox com tampas.  

150190 UND 1 1 R$ 525,97 R$ 525,97 

60 
RECEPTOR DE SISTEMA GLOBAL DE NAVEGAÇÃO POR 
SATÉLITE 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tela colorida com até 3”; 

- UND 1 1 R$ 2.699,00 R$ 2.699,00 
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mínimo 4 gb de memória; altímetro barométrico e 
bússola de 3 eixos - sistema de bateria dupla. Equivalente 
ou de melhor qualidade ao modelo 64s marca Garmin. 

61 

CHAPA AQUECEDORA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Display digital de no mínimo 
4 dígitos e resolução de no mínimo 1°c, indicação da 
temperatura de processo e set point. Faixa de 
temperatura de 5°c acima do ambiente a 350°c. Painel em 
policarbonato. Sistema de aquecimento através de 
resistência blindada de 600 w; gabinete inferior 
construído em chapa de aço carbono com tratamento 
anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado 
eletrostático. Estrutura superior em aço inox. Plataforma 
de aquecimento em alumínio escovado; Cabo de 
alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. 
Contém: isolação térmica e fusível de segurança. 
Alimentação: 127v ou 220v, 50/60 hz.  

452803  UND 1 1 R$ 1.530,00 R$ 1.530,00 

62 

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA SALA DE ORDENHA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Com no mínimo 4 
ventiladores de 1,5 CV em aço galvanizado monofásico 
220; com no mínimo 13 bicos aspersão sala espera c/ 
moto bomba 1,0 cv; pelo menos 12 bicos aspersão linha 
de canzil c/ moto bomba 1,0 cv, painel controlador para 
aspersão para ligar 02 ventiladores c/ motobomba 1,0 cv. 

- UND 1 1 
R$ 

36.282,00 
R$ 36.282,00 

63 

COCHO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Concreto tipo U pré-
moldado; comprimento mínimo de 2 metros, largura 1,10 
metros e profundidade 0,40 metros; aplicação 
alimentação bovino. 

381040  UND 1 20 R$ 399,05 R$ 7.981,00 
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64 

BEBEDOURO AUTOMATIZADO PARA BOVINOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: formato redondo tipo 
concha. Entrada de água de 1/2 polegada. Fixação com 
parafusos. Fabricado em ferro fundido, com pintura epoxi 
e placa em inox. 

222586 UND 1 20 R$ 448,22 R$ 8.964,40 

65 

BOTIJÃO DE SÊMEN 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  Botijão para armazenagem e 
transporte. Capacidade: mínimo de 720 doses em rack de 
10 doses de sêmen palheta média e 1.440 em rack de 20 
doses de sêmen palheta final. Capacidade de nitrogênio 
líquido: até 20,5 kg. Dimensões aproximadas: altura 
mínima de 660 mm; diâmetro total mínimo de 368 mm. 
Peso do botijão vazio: mínimo de 11,8 kg. Peso do botijão 
cheio: mínimo de 28,3 kg. Material: construção em 
alumínio leve, durável, com tampa à prova de movimento; 
pescoço interno mais longo para redução de perda do 
nitrogênio líquido; tampa com fechos; identificação dos 
canisteres (canecas): numerada e em cores; Retenção de 
vácuo: sistema químico avançado; apoio de canecas: tipo 
"Aranha" para facilidade, rapidez e segurança na 
colocação dos canisteres (canecas) com sêmen. 

297264 UND 1 2 R$ 3.490,00 R$ 6.980,00 

66 

DESCONGELADOR DE SÊMEN 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: descongelador de sêmen com 
tampa acoplada, sistema de vedação e controle de botões 
por membrana. Mínimo de 4 divisões para palhetas.  
Alimentação a partir de  90~240Vac/ 12Vcc. Potência 
Máxima de 45W. Ajustes de temperatura: exibição da 
casa decimal. Temporizador: contínuo e com alarme 

458522 UND 1 2 R$ 1.250,00 R$ 2.500,00 
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sonoro. Fabricado com material resistente e sistema de 
distribuição uniforme de calor. Equipamento não se 
danifica por falta de água em seu reservatório. Dimensões 
aproximadas (CxLxA): 130x110x195. 

67 

ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estufa analógica com no 
mínimo 85 L, com câmara e a almofada interna da porta 
em aço inoxidável e sistema de convecção natural de ar, 
sistema de aquecimento localizado na base da câmara. 01 
trilho na câmara interna para movimentar a bandeja; 
Controlador de temperatura tipo hidráulico com capilar 
de aço inoxidável; Temperatura de trabalho de 50°C até 
200°C. Resolução do controle de temperatura +/- 10°C. 
Homogeneidade do sistema de +/- 4°C.  Tensão de 
alimentação: sistema bivolt; Saída de fluxo de ar superior 
contendo orifício central para acomodação de 
termômetro. Estrutura externa: chapa de aço revestida 
em epóxi eletrostático cor branco (azulado). Estrutura 
câmara interna: aço inoxidável com polimento tipo 
espelho. Câmara de aquecimento com circulação de ar 
por convecção natural; Porta com abertura para a direita, 
sistema magnético para oferecer um bom fechamento; e 
vedação com perfil de silicone. 

375564 UND 1 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 

68 

TRONCO DE CONTENÇÃO PARA BOVINOS COM BALANÇA 
- TOTAL FLEX MODELO PAREDE MÓVEL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estrutura Monobloco (pré-
montado). Revestimento em Polipropileno. Aço com 
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. 
Parafusos zincados e porcas auto-travantes. Alavancas 
com cabo emborrachado. Travas hidráulicas horizontais. 

110809 UND 1 1 
R$ 

21.596,67 
R$ 21.596,67 
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Roldanas côncavas duplas. Revestimento emborrachado 
na(s) pescoceira(s) e movimento paralelo. Piso 
antiestresse emborrachado e com base em material 
reciclado de alta resistência. Módulo de vacina e 
brincagem. Pronto para receber balança. Trancas práticas, 
resistentes e silenciosas. Argolas auxiliares. Portões 
laterais com janela da paleta. Portões laterais com janela 
da anca. 

69 

PHMETRO DE LABORATÓRIO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Acompanha: Menu 
autoexplicativo; configuração com 3 teclas; 
reconhecimento automático de sensor e 
termocompensador; calibração e check do eletrodo 
automáticos; curva para sensor de Antimônio e alarme de 
máximo e mínimo para titulação, configurável; 
Alimentação: 90 a 240 Vac / 50 - 60 Hz. 

24821 UND 1 2 R$ 1.255,00 R$ 2.510,00 

70 

ELETROEJACULAOR PARA BOVINOS E BUBALINOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Eletroejaculador automático 
com estímulos com ondas puras.  Modos de estimulação: 
automático e manual. Bateria de lítio com monitoramento 
da carga em tempo real e carregador interno. Controle 
remoto sem fio (liga, pausa e finaliza a estimulação). 
Dimensões aproximadas do estimulador (CxLxA): 
23x16x10 cm. Dimensões aproximadas com a maleta para 
transporte (CxLxA):  50x20x40 cm. Alimentação: Bivolt 
automático 85~240Vca e 12V. Acompanhamentos: 1 
eletroejaculador; manual de instruções; maleta para 
transporte; e 1 cabo de energia. 

372778 UND 1 1 R$ 3.065,74 R$ 3.065,74 
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71 
REFRIGERADOR  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Frost Free Duplex 386 litros 
cor Inox com Prateleira Dobrável - 110V. 

434253 UND 1 2 R$ 2.072,33 R$ 4.144,66 

72 

CENTRÍFUGA PARA ROTINA LABORATORIAL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade mímina de 12 
tubos de 15 ml. Rotor de âgulo fixo (45º), com tacômetro 
analógico indicador de velocidade e timer de até 30 
minutos. Pés de borracha aderentes (tipo ventana). 
Pintura externa em Epóxi. Tampa em acrílico reforçado 
com dispositivo que não permite o funcionamento da 
cetrífuga quando a tampa estiver aberta. Força Máxima 
de 1800(xG). Dimensões aproximadas de 330mm x 
315mm 295mm (CxLxA). Voltagem: 110V ou 220V (60Hz). 
Velocidade Máxima: 4000rpm. Indicação: Centrífuga 
Clínica para rotina laboratorial.  

416622 UND 1 1 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 

73 

TERMOVISOR INFRAVERMELHO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Resolução do Infravermelho 
mínima de  464 x 348 (161.472 pixels); Resolução 
UltraMax mínima de  645.888 pixels efetivos; Faixa de 
Temperatura de Objetos: -20º C a 120º C , 0º C até 650º C  
e 300 a 1.500º C ; Zoom Digital: Contínuo de 1-6x; 
Garantia: Garantia Limitada Global 2-10 da Fabricante (2 
anos/componentes, 10 anos/detector). RECURSOS 
COMUNS: Tipo e Pitch do Detector: Microbolômetro não 
refrigerado, 17 µm; Sensibilidade Térmica/NETD: <30 mK 
a 30 °C (lente de 42°); Faixa Espectral: 7,5 a 14,0 µm; 
Frequência de Imagem: 30 Hz; Botões Programáveis: 2. 
DADOS ÓPTICOS E DE IMAGEM: Identificação da Lente: 

457575 UND 1 1 
R$ 

87.960,44 
R$ 87.960,44 
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Automática; Abertura: f/1.1 (lente de 42°), f/1.3 (lente de 
24°), f/1.5 (lente de 14°); Foco: Contínuo, medidor de 
distância a laser (LDM) de disparo único, contraste de 
disparo único, manual; Distância Mínima de Foco: Lente 
de 42°: 0,3 m (0,65 m) Lente de 24°: 0,5 m; modo macro 
opcional Lente de 14°: 1,0 m. MODOS E APRESENTAÇÃO 
DE IMAGEM: Visor: Tela LCD sensível ao toque, 4 
polegadas, 640 x 480 pixels com autorrotação; Câmera 
Digital: 5 megapixels, com lâmpada de LED para 
foto/vídeo integrada; Paletas de Cores: Iron, Gray, 
Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC; Modos de Imagem: 
Infravermelho, visual, Fusão de imagem multiespectral 
visual e térmica. MEDIÇÃO E ANÁLISE: Precisão: ± 2°C ou 
±2% da leitura; Fotômetro e Área: 3 cada em modo ao 
vivo; Configurações Predefinidas de Medição: Sem 
medições, ponto central, ponto de calor, ponto de frio, 
Configuração Predefinida de Usuário 1, Configuração 
Predefinida de Usuário 2; Ponteiro Laser: Sim; Medidor de 
Distância a Laser: Sim; botão dedicado. ANOTAÇÕES: Voz; 
60s de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeo 
através de microfone integrado (tem alto-falante) ou 
através de Bluetooth; Texto: Lista predefinida ou teclado 
na tela sensível ao toque; Esboço de Imagem; Na tela 
sensível ao toque, somente em imagem infravermelha; 
Distância, Medição de Área: Sim, calcula a área no interior 
da caixa de medição em m2 ou pés2: Sim. 
ARMAZENAMENTO DE IMAGENS: Mídia de 
Armazenamento: Cartão SD removível; Formato de 
Arquivo de Imagem: JPEG padrão com dados de medição 
incluídos (radiométricos); Lapso de Tempo 
(Infravermelho): 10 segundos a 24 horas. GRAVAÇÃO E 
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STREAMING DE VÍDEO: Gravação de Vídeo Infravermelho 
Radiométrico: Gravação radiométrica em tempo real 
(.csq); Infravermelho Não Radiométrico ou Vídeo Visual: 
H.264 para cartão de memória; Streaming de Vídeo 
Infravermelho Radiométrico: Sim, através de UVC ou Wi-
Fi; Streaming de Vídeo Infravermelho Não Radiométrico: 
H.264 ou MPEG-4 através de Wi-Fi MJPEG através de UVC 
ou Wi-Fi; Interfaces de Comunicação: USB 2.0, Bluetooth 
(para conexão com medidor de temperatura e umidade), 
Wi-Fi (conexão com tablet ou celular); Saída de Vídeo: 
DisplayPort por USB Tipo C. Acompanha software para 
tratamento das imagens térmicas com análises das 
variações na base de tempo e cálculos matemáticos. 
Treinamento de termografia básico e de funcionalidades 
do equipamento e do software, com duração mínima de 
8h e para pelo menos 10 pessoas. 

74 

FREEZER VERTICAL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade mínima total de 
565 litros. Medidas Externas aproximadas (LxAxP): 667 x 
1980 x 819 mm.  Variação de Temperatura -18 à -10 / +2 à 
+8 °C. Truck de 7,5m 24 unid, Truck de 10,0m 33 unid, 
Portas/Tampas. Conservação de produtos congelados ou 
resfriados. Refrigeração estática. Moldura com corte 
térmico. Chapas internas e externas em aço galvanizado 
pré-pintado com alta resistência à corrosão. Isolamento 
de poliuretano ecologicamente correto. Grade frontal 
plástica injetada em material de alto impacto com 
proteção U.V. Sistema de pés niveladores. Topo 
iluminado. Fechamento automático da porta. Termostato 
ajustável para dupla ação. Sistema de unidade 

275644 UND 1 2 R$ 4.573,30 R$ 9.146,60 
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condensadora removível para frente (fácil acesso à 
manutenção). Sistema de iluminação em LED. Porta de 
vidro triplo temperado com aquecimento baixo emissivo, 
fechamento automático e magnetizado com puxador 
ergonômico. Prateleiras ajustáveis: mínimo 4 prateleiras 
ajustáveis com pintura plastificada (3 suspensas + 1 de 
fundo). Temperatura de operação de 35ºC / 75% de 
umidade relativa do ar. 

75 

ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Analisador aberto de acesso 
randômico. No mínimo de 80 cubetas bionex reutilizáveis. 
Estação de lavagem com no mínimo 5 etapas. Tubos 
primários e cubetas de amostra. Refrigeração de 
reagente. No mínimo 30 posições de reagente e no 
mínimo 45 posições de amostra. Leitor interno de código 
de barras para amostras. Detector capacitivo de nível de 
líquido e detector de choque da agulha. Containers de 
líquido grande com sensores de nível. Compatível com 
windows 7, usb-lis via ethernet, astm, bidirecional. 
Software desenvolvimento para touch screen. Métodos 
pré-instalados e validados. Pré- e pós-diluição 
automáticas. Consumo mínimo de água e energia. 
Manutenção mínima feita pelo operador. Bandeja de 
amostra removível. Escolha de duas bandejas de amostras 
diferentes. Tubos primários e até 16 x 100 mm e cubetas. 
Bandeja de reagente removível. Frascos de reagentes de 
50 ou 20 mL. Refrigeração contínua dos reagentes 
independentes do interruptor principal de energia. 
Sistema de marcação inteligente e log de erro extenso. 
Contagem do ciclo de vida dos componentes e 

445650 UND 1 1 
R$ 

85.000,00 
R$ 85.000,00 
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manutenção. Dois tipos de solução de lavagem: sistêmica 
e especial. Checagem de rotina e de branco para cada 
cuveta. Limites de validade para métodos e reações 
programadas. Checagem da integridade de reagente. Até 
3 níveis de controle de qualidade por teste. Monitor de 
controle de qualidade. Estatística dos métodos. Monitor 
para métodos e reagentes: pré-diluição autômática para 
calibradores até 8 calibradores por método. Operação 
econômico: LIS, ASTM bi-direcional por ethernet ou pc 
externo, identificação positiva de amostras com leitor de 
código de barras interno, impressão em qualquer 
impressora compatível com windows 7, programas de 
lavagem definidos por método. Modelo de referência: 
similar ou superior ao analisador bioquímico automático 
humastar 200 - Marca Human. 

76 

ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS VETERINÁRIOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cartão de teste personalizado 
descartável sem risco de manutenção em temperatura 
ambiente, com validade mínima de 12 meses. 
Equipamento portátil para possibilidade de transporte. 
Controle de qualidade eletrônico interno e externo em 03 
níveis para gases e eletrólitos e 02 níveis para o 
hematócrito. Tempo de reaçao de 70 segundos. Volume 
da amostra total de sangue de 80 microlitros. Toda reação 
ocorre no cartucho de teste, o que elimina a necessidade 
de manuntenção, uma vez que não há rota líiquida no 
equipamento.  Interface amigável. Peso aproximado de 
5KG; Bateria com duração mínima de 5 horas em espera 
(standby) e/ou 50 testes por carga. Com ampla seleção de 
amostras e menu de testes abrangentes. 

- UND 1 1 
R$ 

55.800,00 
R$ 55.800,00 
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ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: com tela touch screen. 
Mínimo de 30 amostras/hora e no mínimo 22 parâmetros 
com diferencial e 3 partes. Sistema de controle de 
qualidade aberto. Modo vet para no mínimo 7 espécies: 
gato, cachorro, bovino, cavalo, porco, camundongo e rato. 
Data base: > 10.000 resultados. 25 microlitros de amostra 
e 50 microlitros para pré-diluição. Tubo aberto ou 
fechado. 1 câmara de contagem. HL7 para LIS. Modelo de 
referência: similar ou superior ao analisador hematológico 
automático HUMACOUNT 30TS - Marca Human. 

439797 UND 1 1 
R$ 

34.900,00 
R$ 34.900,00 

78 

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA COMPLETA COM DISPLAY 
TOUCH-SCREEN 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Painel de tela de toque. Porta 
USB para comunicação com o computador. Todos os 
dados meteorológicos da estação ajustáveis e podem ser 
enviados ao computador ou gravados para 
descarregamento futuro. Software para transferência de 
dados meteorológicas para o computador. Os dados das 
chuvas (pluviômetro) devem ser mostrados em polegadas 
ou milímetros e podem ser coletados em: 1 hora, 24 
horas, uma semana, um mês e total desde a última 
reinicialização. Dados de vento frio e temperatura, e 
ponto de orvalho devem ser exibidos  em ° F ou ° C. 
Gravações de mínimas e máximas de  vento frio e ponto 
de orvalho estarão com hora e data. Unidades de 
velocidade do vento: mph, m/s, km/h, nós, Beaufort. A 
bússola aparece no display em relação a direção do 
ventos. Exibe seta da tendências de previsões. Modos de 
ajuste de  alarme: Temperatura. Umidade. Vento frio, 

150938 UND 1 1 R$ 3.177,58 R$ 3.177,58 
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Ponto de orvalho, Avisos de chuva ou tempestades, 
Velocidade do vento, Pressão do ar. Ícones de previsões 
com base na mudança de pressão barométrica. As 
unidades de pressão atmosférica são inHg ou hPa, com 
uma resolução 0.1hPa. A umidade ao ar livre e indoor 
Wireless (% RH). Registros min. e max. umidade com hora 
e data. A temperatura interior e exterior são mostradas 
em ° F ou ° C. Registros min. e max. temperatura com 
hora e data. Recebe e exibe por rádio-controlado. 12 ou 
24 horas será a exibição de tempo. Calendário perpétuo. 
Definição de fuso horário. Luz LED de alta iluminação. 
Display pode ser pendurado livre em desktop. A recepção 
é sincronizada automaticamente. Baixo consumo de 
energia (mais de 2 anos para a duração da bateria do 
transmissor). Especificações. Faixa de temperatura 
exterior: -40,0 ° C a + 65,0 ° C (-40 ° F a +149 ° F). Faixa de 
temperatura interior: 0 ° C a + 50,0 ° C (32 ° F a +122 ° F). 
Faixa de umidade: 10% a 99% (resolução de 1%). 
Visualização do volume de chuva: 0 - 9,999 milímetros 
(show OFL se faixa de fora). Resolução: 0,3 milímetros (se 
o volume de chuva <1000mm) 1mm (se o volume de 
chuva> 1000 mm). Velocidade do vento: 0 ~ OFL mostrar 
100 mph (se fora do intervalo). A pressão do ar Faixa de 
medição: 27.13inHg - 31.89inHg, resolução: 0.01inHg. A 
duração do alarme: 120 seg. Transmissão) alcance de até 
100m (330 pés). Consumo de energia: -Receptor: 3 pilhas 
AA (não incluídas) / -Sensor: 2 pilhas AA (não incluídas). 
Frequência de transmissão 433MHz, 868MHz (Europa) / 
915MHz (North America)Inclui. Receptor (Display). Quatro 
sensores ao ar livre: termo-higro transmissor, sensor de 
velocidade do vento, direção do vento sensor de chuva e 
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um pluviômetro. Mastro. Abracadeiras. Cabo USB. 
Software. Manuais de operação. 

79 

MESA AQUECEDORA UNIVERSAL PARA LUPA NEW 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Mesa Aquecedora para Lupa 
destinada a procedimentos de classificação de Oócitos e 
manipulação de Embriões. Equipamento com um sensor 
eletrônico que mantém a temperatura durante o 
trabalho, com tolerância de variação de ±0,5°C.  Fonte AC: 
100-240V, 1,4 A, 50 / 60Hz.. Alimentação do 
Equipamento: 15 VDC - 4,3 A. Potência: 64,5 W. 
Temperatura: 20-45°C. Tamanho: Ø179x5.5mm / Ø 0.48 
mm.  

NC UND 1 2 R$ 3.572,93 R$ 7.145,86 

80 

DESUMIDIFICADOR DE AR 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões aproximadas 41 × 
34 × 50 cm. Modelo Digital. Voltagem 110, 220 volts. 
Degelo Sim. Dreno Sim. Metragem cúbica aproximada de 
300 m³ = 100 m². Litragem aproximada de 12 litros.  

455025 UND 1 2 R$ 2.779,67 R$ 5.559,34 

81 

BANHO MARIA DIGITAL 5 LITROS MICROPROCESSADO 
TEMPERATURA ATE 60 °C.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Banho-maria com 
temperatura regulável de até 60ºc compacta, gabinete 
construído inteiramente em aço tratado por método 
químico contra corrosão, acabamento externo com tinta a 
pó, aplicada por sistema de pintura eletrostática.  
Gabinete externo em chapa de aço tratada e revestida em 
pintura eletrostática a pó. Temperatura máxima 60ºc. 
Controlador eletrônico digital microprocessador de 
temperatura com várias funções. Precisão do indicador 

414534 UND 1 2 R$ 2.521,76 R$ 5.043,52 
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aproximado 1ºc. Precisão do controle aproximado 1 ºc. 
Precisão do sistema, aproximado 3ºc. Sensor de 
temperatura tipo ntc. Voltagem: 110/220 volts. Watts: 
1000. Temperatura: 60°c. Volume aproximado de 9.5 
litros. Capacidade aproximada de tubos: 105 tubos de 13 
mm. Dimensão interna (axlxp) aproximada de 300 x 240 x 
150cm. Dimensão externa (axlxp) aproximada de 180 x 
270 x 400cm. Dimensões aproximadas da caixa: 
32x37x50cm. 

82 

AUTOCLAVE 42 LITROS HORIZONTAL DIGITAl 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Esterilizador semi-automático 
a vapor com sistema gravitacional de remoção de ar.  
Placa eletrônica com microcontrolador; Painel frontal de 
membrana confeccionado em policarbonato possui teclas 
de acionamento das funções, indicadores visuais e 
sonoros; Display em LCD visualiza todas as funções da 
Autoclave e informa sobre a pressão, temperatura,  
tempo e alarmes sobre falhas do sistema; Ciclo de 
trabalho automático; Secagem com porta entreaberta; 
Desligamento automático (standby); no mínimo 08 ciclos 
de esterilização; no mínimo de 01 ciclo de limpeza; no 
mínimo 01 ciclo de secagem extra; termostato de 
segurança para proteção da resistência e sobre 
aquecimento da câmara; sensor para fechamento de 
porta;  sensor de temperatura; sensor de pressão; sistema 
eletrônico de segurança (sobre temperatura e sobre 
pressão); válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre-
pressão); abastecimento de água manual 500ml; anel de 
vedação da porta em silicone; válvula solenóide para 
saída de pressão; puxador ergonômico; porta com 

444405 UND 1 2 R$ 4.951,33 R$ 9.902,66 
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fechamento através de trava; câmara em aço inoxidável, 
revestida com material isolante ao calor; no mínimo 03 
bandejas e suporte confeccionados em aço inoxidável; 
carenagem da porta em plástico resistente; gabinete em 
aço carbono, com pintura lisa a base de epóxi com 
tratamento fosfatizado; fusível de proteção para sobre 
corrente. 

83 

CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE BANCADA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Centrífuga refrigerada de 
bancada microprocessada para diversos usos 
laboratoriais. Acionada por inversor de frequência que 
proporciona alta estabilidade da rotação. Sistema 
microprocessado controla a velocidade e tempo. Teclado 
tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. 
Display alfa numérico com iluminação interna, permite ao 
usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. 
Indicação direta de RCF, tempo e RPM. Indicação de 
mensagem de desbalanceamento e porta aberta. Com 10 
programas de memória. Parada automática através de 
freio eletrodinâmico. Centrífuga Refrigerada de bancada 
microprocessada para diversos usos laboratoriais. 
Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de 
rotores. Para volumes de até 420 ml. Baixo nível de ruído. 
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), temperatura (C°), e mensagens de 
desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário 
perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de 
seleção do rotor no teclado. Armazena a última 
configuração na memória. Controlador de temperatura 

 443716 UND 1 1 
R$ 

44.210,66 
R$ 44.210,66 
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microprocessado com resolução de 1°C, com sensor tipo 
PT 100. Temperatura de -10°C a 40°C, com ajuste de 1°C 
em 1°C. Refrigeração através de unidade selada com 
compressor hermético, livre de CFC. Controlador de 
velocidade microprocessado acionado por inversor de 
frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. 
Velocidade máxima até 5.000 RPM dependendo do rotor 
utilizado, com ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla 
individual com função para centrifugação rápida, que 
permite alcançar a velocidade selecionada enquanto 
estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 
minutos com ajuste de 1 em 1 minuto com 
disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 
15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s 
com ajuste de 20s em 20s. Possui 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 automática 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 alumínio. Gabinete e tampa 
superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento 
anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado 
eletrostático. Montada sob pés de borracha com “Vibra 
Stop”. Painel frontal em policarbonato com indicação de 
funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, 
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pratica e segura. Compressor hermético de ½ CV. Motor 
de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. 
Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 
V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W.   
Especificação Técnica dos Rotores:  Rotor de Ângulo Fixo 
em alumínio com velocidade máxima até 5000 RPM e 
força máxima até 3.370 xg. Rotor Horizontal em alumínio 
com aproximadamente 4 posições, com velocidade 
máxima até 3600 rpm e força máxima até 2.560 xg. 
Capacidades aproximada dos rotores: Rotor de Angulo 
Fixo com capacidade máxima de 400 ml, sendo: 20 x 5 ml; 
ou 12 x 10 ml; ou 8 x 15 ml; ou 6 x 50 ml; ou 4 x 100 ml 
(outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal com 
adaptadores em nylon com capacidade máxima de 420 
ml, sendo: 28 x 5 ml; ou 28 x 10 ml; ou 28 x 15 ml; ou 4 x 
50 ml; ou 4 x 100 ml; (outras capacidades sob consulta). 
Alimentação: 110V ou 220V (especificar), 50/60Hz. 
Dimensão externa aproximada: (LxPxA) de 880 x 650 x 
450 mm. Itens Inclusos: 1 rotor horizontal, com 4 lugares 
e 4 caçapas com capacidade opcional de tubos, Manual de 
Instruções e Termo de Garantia. Itens Opcionais: Tubos, 
frascos, cuba de centrifugação em Inox. 

84 

ULTRAMICRÓTOMO COM CONTROLE SEPARADO E UM 
GLASS KNIFE MAKER.  
Os Equipamentos Ultramicrótomo e um Knife-maker 
visam aperfeiçoar pesquisas com inovação, realizando o 
processamento do material biológico a ser analisado ao 
microscópio eletrônico de Transmissão e que poderá 
atender pesquisas na área animal e vegetal no âmbito da 
UFRA. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Ultra-micrótomo para  

- UND 1 1 

R$ 
207.860,00 

(U$ 54,700  -
Cotação 

dólar = R$ 
3,80) 

R$ 
207.860,00 
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confecção de cortes ultrafinos para observação em 
Microscópio Eletrônico de Transmissão. o equipamento 
deverá realizar corte automático/fino de 5-9.999nm com 
4 canais de armazenamento de memória; - Unidade de 
controle separada para máxima flexibilidade e facilidade 
de uso; - Descansos de mão embutidos; - Cobertura 
laminada moderna de uma peça; - Sistema de 
acionamento mecânico de alta estabilidade para 
espécimes, avanço e corte; - Controles de brilho para 
sistemas de iluminação de LED; - Micrótomo de alta 
precisão no estágio da faca; - Sistema de estéreo 
microscópio ergonômico com foco radial constante; - 
Controle de inclinação eucêntrica; - Totalizador de 
alimentação. O sistema será fornecido com os seguintes 
acessórios; - Estéreo Microscópio stemi 2000, faixa de 
zoom de 7,7: 1, ampliação de 6,5 a 50x com 10x WF 
(23mm) ocular; - Estágio de faca Positrac Self 
autobloqueada; - Suporte universal de transiluminação 
com chave inglesa; - Suporte transiluminado de amostra 
plana de 7 mm; - Retroiluminação LED e Transiluminação 
de amostras; - A luz LED de transiluminação da amostra 
também é usada como um feixe de localização; - Luz 
difusa inclinada; - Caixa de acessórios; - Bloqueio de corte; 
- Controle duplo para mudar de aparador para corte ou 
semifino para ultrafino; - Unidade de controle; - Estágio 
da faca com proteção para vento; - Cabo de alimentação; 
- Cabos de interligação; - Cobertura contra poeira; - 
Lâmpadas e fusíveis de reposição; - Manual de instruções; 
- Chaves; - Entrada de energia 100/120/220/240 Vac 
50/60 Hz. Acompanha o knife maker que é um 
equipamento para produzir navalhas de vidro assim, não 
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será necessário o uso de navalha de diamante.  

85 

ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM 
CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: O equipamento deve 
apresentar gabinete externo em chapa de aço com 
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. 
Gabinete interno em chapa de aço inox AISI 430. Possuir 
duas portas com vedação em perfil de silicone e suporte 
para 14 prateleiras (7 de cada lado), acompanham 14 
Bandejas em perfil em aço inox AISI 430 e espaço entre as 
prateleiras de 150 mm. Dimensão interna num volume de 
1152 litros e Dimensões externas: L= 1860 x P=860 x 
A=1890 mm. Peso suportado por bandeja: até 10kg. Peso: 
300 kg. Possuir sistema de ventilação forçada com 
circulação / renovação de ar no sentido horizontal 
termostatização para trabalhos com temperatura de 
ambiente +7 até 150ºC, com controlador eletrônico de 
temperatura microprocessado. Potência: 8.000 Watts. 
Tensão: 220 Volts e com 4 rodinhas. Manual de Instruções 
com Termo de Garantia. 

230057 UND 1 2 
R$ 

27.527,00  
R$ 55.054,00 

86 

ESPECTROFOTÔMETRO DE MICROPLACAS BASEADO EM 
MONOCROMADOR PARA LEITURA DE ABSORBÂNCIA UV-
VIS. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: o equipamento deve possuir: 
Protocolos integrados prontos para usar permitem uma 
quantificação rápida e precisa de ácidos nucleicos e 
proteínas usando µDrop Plate ou microplacas. Protocolos 
de quantificação proteica no UV permitem selecionar 
entre quatro tipos de proteínas diferentes além da opção 
de criar seu próprio protocolo. Ter Múltiplas opções de 

438634 UND 1 1 
R$ 

90.827,00 
R$ 90.827,00 
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conectividade, incluindo acesso exclusivo às ferramentas 
baseadas na nuvem Thermo Fisher Connect para 
gerenciamento de dados remoto seguro e poderoso.  
Armazenar, acessar, compartilhar e gerenciar de forma 
segura seus dados fotométricos remotamente, na nuvem, 
usando o Thermo Fisher Connect SW de desempenho 
comprovado e dados de alta qualidade, todos os dias. 
Sistema óptico de feixe duplo com um canal de referência 
interno. Realizar Auto-diagnóstico automático extensivo 
no arranque verifica todas as principais funcionalidades 
do instrumento, o que, juntamente com o controle 
contínuo em tempo de execução das funções ópticas e 
mecânicas, ajuda a garantir um desempenho estável do 
dia a dia e ano-a-ano. Para medições endpoint, os 
resultados são exibidos usando nossos mapas de calor 
ajustados à a cor na interface do usuário reflete a cor real 
da placa medida. Salvar os resultados automaticamente 
ou manualmente em um dispositivo de memória USB, 
rede de área local e sem fio (Wi-Fi), ou carregue-os na 
nuvem usando o Thermo Fisher Connect como arquivos 
de software do Microsoft Excel ou SkanIt. Salvar 
automaticamente dados em sua memória, de modo que 
as corridas podem ser recuperadas mais tarde. Tela 
touchscreen que pode ser conectada às ferramentas 
baseadas em nuvem do Thermo Fisher Connect para 
permitir o gerenciamento seguro de dados digitais, o 
acesso remoto dos dados fotométricos do seu 
instrumento e o compartilhamento entre colegas, tudo a 
partir do conforto do seu computador. Acompanha 
Software que oferece uma seleção abrangente de cálculos 
internos, incluindo subtração de branco, curvas padrão e 
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ajuste de curva de concentração/dose-resposta, 
classificação, controle de qualidade, análise cinética e 
espectral. Cada usuário pode instalar o software em seu 
próprio computador para configurar ensaios e analisar 
dados. Livre seleção de comprimentos de onda na faixa de 
200 a 1000nm com resolução de 1nm sem a utilização de 
filtros. Leitura de todo o espectro da amostra em 10 
segundos. Controle de temperatura, do ambiente +2°C 
até 45°C.  Software interno (firmware) permitindo o uso 
do equipamento sem a necessidade de um controle via 
PC. Disponível em múltiplos idiomas, inclusive o 
português. - Display touchscreen colorido de 7 polegadas. 
Três conexões USB A para conexão de teclado, adaptador 
Wi-fi e pendrive para transporte de dados; uma conexão 
USB B para PC e uma conexão ethernet. Desempenho: - 
Faixa de comprimento de onda: 200-1.000 nm (UV-Vis); - 
Faixa de leitura: 0-3 Abs; Linearidade: 0-2.5 Abs até 
450nm; Exatidão: 1,0% + 0,003 Abs (0-2 Abs); Precisão: SD 
< 0.003 Abs ou CV< 2.5 nm - Abertura de fenda: 2nm; 
Exatidão do comprimento de onda: ± 1nm. Agitação linear 
- Leitura de uma microplaca de 96 poços em 1 
comprimento de onda: ~ 06 segundos. Leitura de uma 
microplaca de 384 poços em 1 comprimento de onda: ~10 
segundos. Acompanha o software Skanlt, que permite 
fácil otimização das análises, flexibilidade na entrega de 
dados e convenientes formatos de relatórios. Utiliza o 
arranjo do ensaio em formato de árvore, método 
totalmente visual e flexível, e o fluxo de trabalho lógico e 
fácil de acompanhar. Rastreamento de leituras, usuários e 
amostras. Leitura, rastreamento e análise de dados feitos 
de maneira simples, no mesmo arquivo - Interface de 
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controle remoto para uso em automação, o que permite 
fácil integração com robótica e sistemas HIS/LIMS. 
Disponível em múltiplos idiomas, inclusive o português.  

Especificações Gerais: Compatibilidade de microplacas: 96 
e 384 poços. Capacidade de realizar um auto diagnóstico 
completo sempre que iniciado. Fazer a seleção do 
comprimento de onda: 200 - 1000nm com incrementos de 
1nm. Possuir Fonte de Luz: lâmpada de xenônio, Feixe 
duplo,  Faixa de temperatura de incubação: Ambiente 
+2°C até 45°C. Agitação linear. Consumo: < 90w. 
Dimensões: 265 x 295 x 445 mm (A x L x P). Peso: 11,3 kg. 
Requisições elétricas: bivolt automático 100-240V 
50/60H. Inclui: Skanlt Software Research Edition; placa 
µDrop para quantificação de ácidos nucleicos e proteínas 
utilizando 2 a 10 microlitros de amostra. Modelo com tela 
Touch-Screen podendo utilizar o Skanit Software externo 
(PC) ou trabalhar Stand-alone (software interno). Incluso, 
o equipamento deve oferecer treinamento de usuários. 

87 

DESTILADOR DE NITROGÊNIO TOTAL E AMONIACAL PELO 
PRINCIPIO KJELDAHL. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  Destila por arraste de vapor, 
aceita tubos: 25 x 250 mm., 50x 250 mm. com rosca ou 
orla, 75 x 250 mm. e outros frascos com ate 50 mm de 
diâmetro x 250 mm de altura. Possuir estrutura: caixa em 
aço inox AISI 304, com vidraria embutida na caixa, 
proteção em acrílico fume do tubo de amostra caldeira 
embutida. Bico de drenagem para lavagem da caldeira. 
Macaco elevatório do tubo de destilação construído em 
ebonite e aço inox. Iluminação interna para visualização 
do processo. Tubulação para água em cobre e silicone e 

443711 UND 1 1 R$ 6.168,67  R$ 6.168,67  



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES - DLA 

PROCESSO Nº 23084.022752/2019-62 

____________________________________________________________________ 
Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras 
Atualização: Dezembro/2018 

caixa coletora em aço inox para respingos do 
condensador. Possuir suporte para o frasco de coleta com 
ajuste de altura, dimensões em mm.: L=320 x P=270 x 
A=760, pés de borracha com porca para ajuste do nível. 
Peso: 12 kg. instalação: bancada - dimensões em mm. 
embalado: L=400 x P=300 x A=800. Vidraria: em 
borosilicato instalada dentro da caixa. Caldeira geradora 
de vapor com - capacidade de 2 litros e com válvula para 
drenagem e lavagem embutida. Enchimento 
semiautomático, através de válvula solenoide, com dois 
leds indicadores de nível máximo e mínimo.  Válvula de 
pressão com único sentido, para proteção da caldeira 
durante a contração, evitando o refluxo. Condensador 
tipo serpentina com 2 bolas de Kjeldahl sobrepostas, 
instaladas entre a caldeira e o condensador. Adição de 
soda: copo dosador graduado, comando manual com 
válvula stop flow.  Conexões da vidraria em tubos de PTFE 
e silicone e destilar em tubos macro/micro, balões e 
garrafas para efluentes, com bocais de diâmetro interno 
de 20 a 75 mm. E altura de ate 250 mm. Acompanha um 
tubo micro com orla: diâmetro 25 x 250 mm. de altura. 
Termostatização: com controle de ebulição: variador 
eletrônico de potencia com escala de 1 a 10, velocidade 
de destilação ajustável ate 30ml/mim; 1,5 minutos para 
tubos e balões micro, 7 minutos para provas macro. 
Aquecimento: resistência tubular blindada em aço inox 
AISI 304. Energia: cabo de energia trifilar com 
aterramento, dupla isolação, com tomada e plug de três 
pinos, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts, 1500 watts, 
60 hz. 
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REGISTRADOR DE DADOS (DATA LOGGER) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: com LCD. 1 canal de registro 
para temperatura e umidade. Interface USB. Tipo Caneta.  
Faixa de medição: -30 0 a 800 . Alimentação: Bateria de lítio 
de 3,6V 1/2 AA . Seleção °C / °F. Resistente à prova de 
água. Indicação de temperatura, umidade, máximas, 
mínimas, alarmes de alta e baixa. Acessórios Incluídos: 
Software para computador. Bateria de lítio 1/2 AA, 
Manual do Usuário em português/inglês. Aplicações: 
transporte em cadeia de frio, AVAC, refrigeradores, 
laboratórios, data centers. Modelo de referência: similar 
ou de qualidade superior ao  Cryopak serie IMINI. 

- UND 1 40 R$ 646,33  R$ 25.853,20 

89 

SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Equipamento para obtenção 
de Água ultrapura (Tipo I) e água Tipo III, próprio para as 
aplicações mais críticas em laboratórios. Água Produzida - 
Fluxo dispensação manual: ajustável de 50-2000ml/min. 
Resistividade 18.2 Mohm xcm a 5°C. 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). Com módulo de tratamento através 
de troca iônica e carvão ativado, cartucho para remoção 
de iônicos e orgânicos e filtro final 0,22μm de poro, não 
estéril, compatível com Sistemas Milli-Q-s, Direct-Q, 
Synergy, Simplicity e similares, para remoção de bactérias 
e partículas de 0.22um no ponto de uso do dispensador.  
Marca de referência: similiar ou superior ao sistema 
ultrapurificação água millipore MILLI-Q Reference. 

296218 UND 1 1 
R$ 37.711,0

0 
R$ 37.711,00 

90 DIGITALIZADOR 3D - ACOMPANHA CAMERA PARA - UND 1 1 R$ R$ 67.233,33 
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CAPTURA DE COR - COLOR PACK DIGITALIZADOR 3D 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Manual do usuário em inglês. 
Equipamento de mão de extrema precisão. Placa de 
calibração, cabos, 2400 etiquetas marcadores, fonte de 
alimentação 100-240V bivolt automático, cabos e demais 
acessórios para utilização do equipamento. Software de 
captura, incluso software de engenharia reversa com 
licença vitalícia.  

Modelo de referência: similar ou superior MODELO 
EINSCAN-PRO2XPLUS. 

67.233,33 

91 

EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Para diagnóstico 
multimodalidade, plataforma digital com dois 
processadores, sistema operacional Windows XP. Monitor 
LCD 13,3" de alta resolução com ajuste de contraste 
automático e tela rotacional; Display interativo de LCD 
touchscreen; 02 conectores para transdutores 
Multiftequenciais  (o intervalo aceitável será de 1 
Transdutor linear de 5 a 18 MHz e 1 Transdutor 
Microconvexo de 3 a 10 MHz. 2); Teclado QWERTY, 
alfanumérico, touchscreen, com trackball e teclas 
programáveis pelo Usuário; Pacote de conectividade: 
capacidade de armazenamento de mais de 300.000 
imagens em disco rígido; conexão USB para transferência 
de imagens; compatível com conectividade Wi-Fi; 
compatível com impressoras jato de tinta, laser, cera e 
térmicas; Software para integração com ambientes PC, 
transferência de imagens, clipes e relatórios para análise 
complementar (revisão, medição, anotações, relatórios, 
impressão, etc). 

439011 UND 1 1 
R$ 

124.500,00 
R$ 

124.500,00 
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ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA 100 L/220V  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Câmara interna em aço inox. 
Uma porta em aço carbono e vidro, prateleiras em aço 
inox com perfuração para circulação de ar.  Isolamento da 
câmara interna. Vedação da porta em perfil de silicone.  
Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, 
duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT 
NBR 14136. Informações gerais: Circulação de ar por 
convecção natural.  Controlador de temperatura micro 
processado digital.  Sensor de temperatura.  
Temperatura: 5ºC acima do ambiente a 70 ºC.  Resolução: 
0,1ºC.  Variação: ± 1ºC. 

414646 UND 1 1 R$ 3.104,00 R$ 3.104,00 

93 

BALANÇA ANALÍTICA CAPACIDADE 220GR PRECISÃO 
0,1MG COM CAPELA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Carga máxima DE 220G, com 
sensibilidade e repetividade de 0,1MG. Linearidade +/- 
0.2mg, prato 80mm de diâmetro. Mostrador digital de 
cristal líquido. Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, 
mom, lb, oz, ozt, tael, dwt, gn, m, b, t, o, d (sólido, 
líquido), contagem de peças. A balança pode ser calibrada 
usando um peso externo. Temperatura de operação 0 a 
40°c. Coeficiente de sensibilidade à temperatura de +/-
2ppm/°c (10 - 30°c). Conectores de entrada/saída rs-232c 
Conector de entrada/saída de dados para impressora 
eletrônica. Possui software para medição de gravidade 
específica. Produto homologado pelo inmetro, conforme 
portaria 236/94. 

273159 UND 1 1 R$ 4.636,77 R$ 4.636,77 

94 ESTUFA INCUBADORA  B.O.D 340 LITROS 420388 UND 1 1 R$ 3.905,90 R$ 3.905,90 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estufa Incubadora  B.O.D 340 
Litros -10 a 60ºC Volume Nominal: 340 Litros Volume útil: 
290 Litros Prateleiras: 5 Temperatura de Trabalho: -10 a 
60ºC Precisão: 0,5ºC Resistência: Tubular blindada em 
inox, potência de 400 W Sistema de Refrigeração: 
Compressor de 1/5 Hp selado livre de CFC. Alimentação: 
110 ou 220 Volts 50/60Hz. 

95 

MEDIDOR DE PH/MV/TEMP. DIGITAL DE BANCADA 
FAIXA -2 A 20PH 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  1999~1999mV, temperatura 
-20 a 120C mod. PH-2000. Instrumento Microprocessado. 
Realiza medições de pH, mV/ORP e temperatura. 
Termômetro de aço inoxidável. Display alfanumérico em 
português e auto explicativo. Verifica defeitos no 
eletrodo, sensor de temperatura e solução tampão 
informando problemas. Indicador de leitura estável. 
Compensação de temperatura manual ou automática. 
Calibração automatizada, aceita vários tipos de tampões. 
Display LCD de matriz de pontos. Escala: -2 a 20pH. 
Resolução: 0,001pH. Precisão: ± 0,005pH. ORP (Oxi 
Redução) -Escala: -1999 a +1999mV -Resolução: 0,1mV -
Precisão: ± 0,1mV. Temperatura -Escala: -20°C a 120°C -
Resolução: 0,1°C -Precisão: ± 0,2°C. Interface serial RS-
232. Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 
7,01; 4,00; 9,00; 10,00. Alimentação: 110/220V. Eletrodo 
de pH - Sensor de temperatura - Suporte para eletrodos e 
sensor de temperatura - Solução tampão pH-4 e pH-7 - 
Fonte de alimentação - Manual de instruções. Cabo 
conversor para USB - Certificado de Calibração. 

440330 UND 1 1 R$ 1.425,00 R$ 1.425,00 

96 MEDIDOR DE PH PORTÁTIL COM ELETRODO DE PH PARA 
24821 UND 1 1 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 
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SEMISSÓLIDOS   

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixas de medição: pH: - 2.00 
a 16.00 ORP: -2000 a 2000 mV Temperatura: 0 a 100 °C 
Resolução: pH: 0.01 ORP: 1mV Temperatura: 0.1°C 
Exatidão: pH: ± 0.3%FS ORP: ± 0.3%FS Temperatura: ± 
0.5°C Compensação automática e manual de 
temperatura: 0 a 100°C Calibração: em até 3 pontos (pH4, 
pH7 e pH10) Grau de proteção: IP54 Temperatura de 
operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90 %UR 
(sem condensação) Desligamento automático. Dimensões 
(LxAxP): 95 x 200 x 36 mm. 

97 

ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistema óptico com 8 
comprimentos de onda: 340 – 670. Medição por 
absorbância, fotometria e turbidimetria. Limpeza 
automática das agulhas de aspiração de amostras e 
reagentes, detector de nível de líquidos e proteção contra 
colisões. Rotor de amostras e reagentes refrigerados. 
Diluição automática para amostras anormais. Cuvetas 
descartáveis. Posição de amostras com prioridade de 
execução. Programação com sistema aberto para uso de 
reagentesveterinários. 

445650 UND 1 1 
R$ 

66.609,33 
R$ 66.609,33 

98 

REFRATÔMETRO PARA DENSIDADE URINÁRIA E 
PROTEÍNA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: para determinação de 
proteínas e gravidade específica de amostras de soro e 
urina. Faixa de medição: 0 a 12 g/dl/1.000 a 1.040 sg 
Escala mínima: 0,2 g/dl/0,002 sg 

441715 UND 1 1 R$ 3.438,03 R$ 3.438,03 
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99 

COAGULÔMETRO MONOCANAL, SEMI-AUTOMATIZADO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: para determinação de Tempo 
de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, 
tempo de trombina, fibrinogênio e demais fatores da 
coagulação para uso na rotina de coagulação de pequenos 
animais. 

- UND 1 1 R$ 9.980,00 R$ 9.980,00 

100 

AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: para mistura e agitação de 
líquidos diversos; Capacidade de velocidade do motor de 
0-1500 rpm; Motor com controle eletrônico de 
velocidade; Capacidade de agitação de até 3 litros de 
substância com viscosidade igual à da água; 
Potenciômetro com escala para velocidade; Voltagem 
110/220 Volts, com conector de força elétrica padrão NBR 
14136. 
 

439114 UND 1 1 R$ 1.227,47 R$ 1.227,47 

101 

TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Haste de penetração tipo 
espeto em aço inox; Corpo (cabo) em plástico; Faixa de 
temperatura: -50ºC a +300ºC; Precisão: +/- 1 ºC. 

366333 UND 1 1 R$ 115,27 R$ 115,27 

102 

CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: em fibra de vidro; porta 
frontal em acrílico tipo guilhotina, Iluminação interna em 
LED; Sistema de exaustão em fibra de vidro ou plástico 
industrial; Motor de, 1/2 CV, rotação 2.800 rpm; Exaustor 
com vazão de 10 m3/minuto e diâmetro da tubulação de 
100 mm; Voltagem 220V; DIMENSÕES DA CAPELA: 

434476 UND 1 1 R$ 1.592,36 R$ 1.592,36 
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Largura 680 X Profundidade 580 X Atura sem motor 770 
mm. 

103 

ANALISADOR VETERINÁRIO DE GASES SANGUÍNEOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Análise de gases, eletrólitos e 
equilíbrio ácido-base, tais como Na, K, Cl, Ca ionizado, 
glicose, lactato, pH, PO2, PCO2; em sangue total, plasma 
ou soro; aparelho compatível para receber a amostra via 
seringa heparinizada, tubo de ensaio e tubo capilar. 

- UND 1 1 
R$ 

24.883,33 
R$ 24.883,33 

104 

CHUVEIRO EMERGÊNCIA MANUAL  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Fixo de parede na conexão de 
entrada de água do equipamento. Acionamento manual. 
Crivo (ducha) em plástico. A pressão recomendada de 
3kgf/cm². 

220069 UND 1 1 R$ 1.082,37 R$ 1.082,37 

105 

APARELHO DE RAIOS-X PORTÁTIL VETERINÁRIO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: com bateria Gerador de Alta 
Frequência de 5,0kW e 110kV/100mA Faixa de kV : 50 ~ 
110kV Faixa de mAs : 0,4 ~ 100mAs Faixa de mA : 20 ~ 
100mA Máx. Potência de Saída : 5,0kW Frequência do 
Gerador : 70kHz Armazenamento de Calor (Anodo) : 
42kHU Ponto Focal : 1,8mm x 1,8mm Ponto de Laser 
Duplo Voltagem : 200V ~ 240V Frequência : 50 ~ 60Hz 
Dimensão : 360 x 200 x 190 mm Peso : 12 Kg Case para 
transporte do aparelho. 

410890 UND 1 1 
R$ 

46.380,00 
R$ 46.380,00 

106 

DETECTOR DIGITAL DE RAIOS-X COM WIRELESS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tecnologia Wireless (sem fio) 
ou Cabo Dedicado. Incluso Dimensão: 384 (H) x 460 (V) x 
15 (D) mm. Com bateria. Carregador de Bateria Incluso 

- UND 1 1 
R$ 

124.993,33 
R$ 

124.993,33 
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Alimentação: 127V/220V (Fonte Externa) e/ou Bateria de 
Lítio. 

107 

FLUORÔMETRO  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: tubo por leitura. 
Dimensões: 5.4" (w) x 10" (l) x 2.2" (h); (13.6 cm x 25 cm x 
5.5 cm). Display Interface: 5.7" Capacitive touch screen, 
Formato: Tubos Voltagem: 100-240 VAC. Memória do 
instrumento: 1000 amostras. Peso: 743.0 g.  

Modelo de referência: similar ou superior ao QUBIT™ 3 
FLUOROMETER da Invitrogen ou QUBIT™ 3 
FLUOROMETER da Thermo Fisher. 

- UND 1 1 
R$ 

15.952,13 
R$ 15.952,13 

108 

TRANSILUMINADOR  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Projetado para visualizar géis 
corados na bancada de laboratório ou em um sistema de 
documentação de gel. Fornecido com uma unidade de 
filtro âmbar, um cabo de força e óculos de visualização. A 
luz da fonte de LED dentro do transiluminador passa por 
um filtro azul, produzindo um sinal de intensidade única 
de aproximadamente 470 nm, eficaz para a excitação do 
corante de gel e outros corantes para ácido nucléico e 
proteína. Sem produção de luz UV e não requer 
equipamento de proteção UV durante o uso.  

Modelo de referência: similar ou superior ao SAFE 
IMAGER™ 2.0 BLUE-LIGHT TRANSILLUMINATOR Marca 
Thermo Fisher. 

- UND 1 1 
R$ 

10.434,93 
R$ 10.434,93 

109 TERMOCICLADOR  410888 UND 1 2 
R$ 

16.216,86 R$ 32.433,72 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Formato do bloco: 1 bloco de 
96 poços para tubos de 0,2 mL Otimização de 
temperatura: Não tem, Interface: Teclado, Taxa de 
rampagem máxima por bloco: 2,7°C/segundo. Modelo de 
referência: similar ou superior ao modelo 2720 da 
Termofisher ou ao modelo 2720 da Applied Biosystems. 

110 

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AVES – UTA  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Área interna 50cm x 50cm x 
30cm ou superior, Potência (W): 180 W. Ruido (DB): 
Máximo de 58DB Voltagem: 127 ou 220, com 
termômetro. 

- UND 1 2 R$ 1.349,63 R$ 2.699,26 

111 

APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA COM 
VENTILAÇÃO NA MALETA  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Ventilação microprocessada 
digital. Ajuste de pressão, frequência respiratória, tempo 
inspiratório; ventilação; Pressão atual pulmonar; Relação 
inspiração expiração; possibilita ciclar por pressão e 
tempo; vaporizador universal de 100ml, com ajustes para 
os diferentes tipos de anestesicos. Sistema de Anestesia 
destinado à administração de gases e/ou vapores 
anestésicos através de respiração espontânea ou 
controlada, manual ou mecânica. Resistente a produtos 
químicos, deve possuir módulo de ventilação e fluxo para 
administração de oxigênio e gases anestésicos. Ventilador 
ciclado a tempo ou ciclado a pressão, registro dos  valores 
dos parâmetros ajustados e medidos, manômetro digital 
para registro da pressão endo traqueal do tipo Bar Graf, 
além das informações de pressão de pico e informações 
de texto para  a indicação de alarmes e modos de 

263652 UND 1 1 R$ 6.446,33 R$ 6.446,33 
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ventilação. 

112 

PROCESSADOR DE TECIDOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Equipamento anti ferrugem e 
acabamento de alta resistência. resistente ao ambiente 
laboratorial e a produtos como xilol. Programação diária 
ou variável com intervalos de tempo selecionáveis de 
acordo com a necessidade do operador. Controle de 
tempo e velocidade de mudança de banhos ajustável. 
Bateria própria. Controle individual da temperatura das 
canecas de parafina, proteção contra super ou sub 
aquecimento. Sistema de stop automático ao final do 
ciclo. Controle de temperatura dos banhos de parafina 
com regulagem de até 80 ºC sensibilidade de +/- 1 ºC. 
Capacidade de no mínimo 250 cassetes plásticos, 10 
banhos químicos de 02 banhos de parafina. Banhos com 
tampa vedadora. Capacidade: 2 litro de reagente por 
banho. Potência: 500 Watts. Tensão: 110 volts ou 220 
volts 50/60 hertz. 

- UND 1 1 
R$ 

41.797,00 R$ 41.797,00 

113 

CENTRAL DE INCLUSÃO COM MÓDULO CENTRAL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: módulo de aquecimento de 
parafina com capacidade do reservatório para no mínimo 
4,5 litros de parafina, Controle individual de temperatura 
de 0 a 90 graus, bico dispensador de parafina com 
controle de temperatura. Dispensa de parafina através de 
comando frontal por Placa frontal ou através de Pedal. 02 
reservatórios auxiliares com controle de temperatura de 0 
a 90 graus para pré-aquecimento; MÓDULO 
REFRIGERADO: Placa de alumínio anodizada que 
proporciona uma alta resistência à oxidação. Com 

- UND 1 1 
R$ 

34.598,00 R$ 34.598,00 
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compressor de alto rendimento permitindo temperaturas 
negativas. MÓDULO AQUECIDO: Bandeja de alumínio com 
acabamento resistência à oxidação. MÓDULO CENTRAL 
Capacidade de no mínimo 120 cassetes plásticos; 
Potência: 1000 Watts Tensão: 110 volts ou 220 voltas 
50/60 hertz Capacidade do Tanque de Parafina: 4,5 litros 
Controle de temperatura: de temperatura ambiente até 
90°C com variação de ± 2°C. MÓDULO REFRIGERADO 
Capacidade de no mínimo 100 cassetes plásticos, 
Potência: 1000 Watts Tensão: 110 volts ou 220 voltas 
50/60 hertz Controle de temperatura: de temperatura 
ambiente até -15°C com variação de ± 2°C, através de 
termostato. MÓDULO AQUECIDO Capacidade de no 
mínimo 200 cassetes plásticos, Potência: 300 Watts 
Tensão: 110 volts ou 220 volts 50/60 hertz Controle de 
temperatura: de temperatura ambiente até 90°C com 
variação de ± 2°C. 

114 

FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: tripla ação, duas tampas, com 
capacidade de 500 L litros. Material/Composição Material 
Gabinete externo: aço pré-pintado; material gabinete 
interno: aço galvanizado; material da moldura do tanque: 
plástico. Capacidade (lts) 546 litros Número de portas 2. 
Cor Branco. Grades removíveis Não Congelamento rápido 
Não Dreno de degelo Sim Porta reversível Não Função 
refrigerador Sim Painel eletrônico Não Gavetas Não 
Controle de temperatura Não Rodízios Sim Voltagem 
127V/220V Dimensões aproximadas do produto - cm 
(AxLxP) 94,4x166,5x69cm. 

432552 UND 1 1 R$ 2.454,00 R$ 2.454,00 
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115 

ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 9.8 mm diâmetro X 1100 mm 
canal de trabalho 2.8 mm para pinças 2.4 mm com 
câmera de última geração de 1.000.000 de pixels 720 P 
HD com LUZ LED. Acessórios: sistema de agua/ar; 02 
pinças de biopsia; 02 pinças basket; 02 pinças para 
retirada de corpo estranho; escova de limpeza de canal, 
desinfectora; notebook e rack para o equipamento. 

439103 UND 1 1 
R$ 

56.530,00 
R$ 56.530,00 

116 

GRAVADOR CASSETE  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cassete radiográfico: kit 
super MEC de transporte, MD 4.0t, tamanho 35x43 cm, 
para CR 30 e CR30-XM. Modelo de referência: CR 
GENERAL SET C&P MD 4.0 35X43 P/ CR30 e CR30-XM. 

- UND 1 4 R$ 5.355,83 R$ 21.423,32 

117 

KIT DE ODONTOLOGIA EM EQUIDEOS COM ABRIDOR DE 
BOCA PARA EQUINOS  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Abridor de boca tubular; 
Boticão de capas e pré-molares (universal) Boticão para 
dentes de lobo e incisivos (Dolphin); Cabeçada 
odontológica; Cabo de aço interno para odontologia 
equina; Caneta odontológica curta reta com broca disco 
de corte e caneta odontologica equina longa angulada 
disco e caneta odontologica para equinos curta com broca 
ball; espelho angulado (50mm); gabarito odontológico 
equino para dentes incisivos; graxa para caneta 
odontologica equina; grosa odontologica equina em 
"S"(diamante fino); kit de alavancas apicais (6 e 8mm); 
motor para odontologia equina (completo); pulverizador 
para limpeza. Modelo de referência: similar ou superior 
kit de odontologia em equideos com abridor de boca para 
equinos MCPHERSON.  

- UND 1 1 Média R$ 14.331,45 
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118 

CABINE DE FLUXO UNIDIRECIONAL:  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cabina de Fluxo Laminar 
Horizontal, com área de trabalho em aço inox, classificada 
como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1.  
Construída em chapa de aço carbono com tratamento 
anticorrosivo; Mesa de trabalho construída em uma única 
peça fixa ao equipamento; Tela de proteção em aço inox 
escovado para proteção do filtro HEPA; Filtro HEPA , 
construído com papel de microfibra de vidro com 
separadores de alumínio corrugado, classe H14; Base de 
apoio construída em aço carbono com tratamento 
anticorrosivo. Características: Dimensões Externas: 
(aproximadas) Altura com base (padrão): 1.758 mm, 
Largura Total: 1.890 mm, Profundidade: 740 mm. Altura 
sem base: 928 mm Dimensões da Área de Trabalho: 
(aproximadas) Altura: 610 mm, Largura: 1.870 mm, 
Profundidade: 460 mm. Características elétricas;Tensão 
de Alimentação: 220V; Nº de fases: Monofásico; 
Frequência: 60 Hz; Potência total: 800 watts. 

- UND 1 1 Média R$ 24.380,03 

119 

CEPTÔMETRO (RADIAÇÃO FOTOSSINTETICAMENTE 
ATIVA):  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Ceptômetro para leituras de 
rfa e cálculo de iaf. Portatil. Cabo de extensão de no 
mínimo 7,6m; mínimo de 1 mb ram; mínimo de 80 
sensores. Amplitude par: 0 à > 2.500 μmol m-2s -1; 
resolução: 1 μmol m-2s -1; comprimento da sonda de no 
mínimo 86,5 cm; comprimento total de no mínimo 102 
cm; dimensões do controlador: (aproximadas) 15,8 x 9,5 x 
3,3 cm; intervalo de gravação de 1 a 60 min.; automático; 
recolhimento de dados via rs-232 com adaptador usb; 
ambiente de utilização: 0-50°c;  cabo de interface: rs-232 

73695 UND 1 1 Média R$ 31.671,11 
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com adaptador usb; alimentação: baterias aaa; resolução 
espacial mínima de 1 cm. 

120 

ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO, DR 320GB, 2 
TRANSDUTORES: 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 2 transdutores  linear 
tranretal e microconvexo.  Visão global contendo tabela 
obstétrica. Pacotes de medidas para diferentes tipos de 
animais. Transdutores com cabos mais longos. Ergonomia. 
Design compacto pesando aproximadamente 8kg. 
Monitor LCD de  aproximadamente 15'' de alta resolução 
com possibilidade de inclinação de 30°. Dois Conectores 
de Transdutor. Teclado retroiluminado. Bateria 
recarregável de Íons de Lítio com duração mínima de 
1.5h. Transdutor linear transretal com banda de 
frequência entre 7.5MHz a 10MHz e transdutor convexo 
com banda de frequência entre 6.5MHz e 10MHz. Portas 
USB para transferência de imagens para pendrive com 
grande capacidade de armazenamento. Saída para 
Impressora a Laser (Colorida e P/B) e Vídeo Printer. Porta 
SVGA. Alimentação: Bivolt (100~240V) automática com 
Energy Saving. Vários Idiomas, incluindo o Português. 
Bolsa para Transporte. Qualidade de imagens em 2D e em 
sensibilidade da cor. B/C/D Triplex. Color Doppler e Power 
Doppler. Dual Live: B/C. Imagem Quádrupla. Revisão Cine: 
Automático e Manual.  Imagem Harmônica de tecido em 
todos os transdutores. Trapezoidal no transdutor linear. 
Aplicações para Grandes e Pequenos Animais: Abdominal, 
Obstétrico, Ginecológico, Pequenas Partes, Reprodução, 
Ortopédico, Emergência, Tendão. Disco Rígido 320GB. 
Modelo de referência: similar ou superior ao ultrassom 
z5vet com doppler colorido, dr 320gb mindray 2 

- UND 1 2 Média R$ 41.941,66 
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transdutores. 

121 

MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM ILUMINAÇÃO 
TRANSMITIDA COM LED PARA CAMPO CLARO, CAMPO 
ESCURO E CONTRASTE DE FASE  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: revolver codificado para 6 
objetivas oculares focalizáveis de 10 x / 22 ou 23 mm, 
objetivas planacromáticas de 4 ou 5, 10, 20, 40, 60 ou 63 
e 100 x, desligamento automático, platina com presilha 
para para 2 lâminas, iluminação refletida com lâmpada de 
metal dehalíde de 120 w para fluorescência, carrossel 
codificado para 4 conjuntos de filtros de fl, câmera digital 
com sensibilidade para todas as técnicas de microscopia, 
resolução superior a 2.8 megapixels, interface usb 3.0, 
sensor ccd, placausb 3.0, incluso computador e monitor 
(Similar ou superior ao Microscopio Stand axioscope 5 
Carl Zeiss). 

419509 UND 1 1 Média 
R$ 

150.958,03 

122 

EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE DE SEMENTES E 
PLÂNTUlAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistema com hardware e 
software para análise de imagens de sementes, plântulas  
e  folhas  e  extrair  300  informações  de  cada  objeto  
analisado  ( cor,  forma, geometria e textura), além das 
ferramentas de inteligência artificial que são capazes de 
usar as informações extraídas para realizar classificações 
dos objetos analisados. Equipamento especializado em 
sementes maiores, com captação de imagens superior e 
inferior. Dimensões: 94 cm x 134 cm x 54,5 cm (LxAxP) 
Tamanho da área de captação: 360mm x 240mm. 
Resolução da imagem: 5184 x 3456 pixels. Número de 
câmeras: 2. Peso: 70Kg. Máximo consumo de energia: 350 
W. Voltagem: 100 – 240 VAC (50-60 HZ). Variação de 

- UND 1 1 Média 
R$ 

174.300,00 
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temperatura (em operação): 0° C – 35° C (32º F a 95° F). 
Aquisição do equipamento, licença do software, 
computador, treinamento e frete. Modelo de referência 
GroundEye S800D, de qualidade similar  ou superior. 

 Total   122 240  
R$ 

3.235.400,91 
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1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do 

contrato prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

1.3. Os itens descritos neste Termo de Referência que contenham indicações de marcas 

ou modelos são meramente para indicação de referência quanto à qualidade similiar 

ou superior ao equipamento pretendido. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O presente Termo de Referência se justifica em função da necessidade de aquisição 

de equipamentos para o fortalecimento das atividades de ensino e pesquisa 

vinculadas aos Programas de Pós-graduação da Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA). Os equipamentos atenderão aos cursos dos programas de 

Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais (mestrado), Biotecnologia Aplicada à 

Agropecuária (mestrado), Ciências Biológicas (mestrado e doutorado), Ciências 

Florestais (mestrado e doutorado), Produção Animal na Amazônia (mestrado), 

Reprodução Animal na Amazônia (mestrado e doutorado) e Saúde e Produção Animal 

na Amazônia (mestrado e doutorado); além da Residência Multiprofissional em 

Medicina Veterinária. As devidas especificações dos itens solicitados neste termo são 

necessárias para as demandas dos cursos mencionados, proporcionando uma 

qualificação adequada dos discentes de pós-graduação da UFRA, incrementando a 

formação desses discentes e tornando-os aptos ao mercado de trabalho. Os itens 

solicitados proporcionarão, também, um melhor incremento das pesquisas científicas 

desenvolvidas no âmbito da UFRA, proporcionando melhores resultados nas áreas de 

atuação dos  Programas de Pós-graduação desta Instituição. 

2.2. Os equipamentos solicitados neste Termo de Referência serão distribuídos entre os 

Programas de Pós-graduação da UFRA, conforme consta na tabela a seguir: 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ITEM QNTD EQUIPAMENTO 

Aquicultura e Recursos Aquáticos 
Tropicais 

1 1 Cromatógrafo de íons com amostrador automático 

2 1 Espectrofotômetro uv/visível 

3 4 
Pipeta de alta precisão, manual, monocanal 
compatível com ponteiras universais (faixa de 
volume de 10 a 100 μl) 

4 4 
Pipeta de alta precisão, manual, monocanal 
compatível com ponteiras universais (faixa de 
volume de 100 a 1000 μl) 

5 3 Pipeta de alta precisão, manual, monocanal 
compatível com ponteiras universais (faixa de 
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volume de 2 a 20 μl) 

6 2 
Pipeta de alta precisão, manual, monocanal 
compatível com ponteiras universais (faixa de 
volume de 500 a 5000 μl) 

7 1 
Pipeta de alta precisão, manual, monocanal, 
compatível com ponteiras universais (faixa de 
volume de 1 ml - 10ml) 

8 1 Container de armazenamento e transporte de LN2 
(Nitrogênio Líquido) 

9 1 Estéreo microscópio trinocular com sistema óptico 
zoom greenough 

10 1 Sonda multiparâmetro 

Biotecnologia Aplicada à 
Agropecuária 

11 1 Equipamento (termociclador) de PCR em tempo 
real 

12 1 Sistema para reação em cadeia da polimerase (PCR) 

13 1 Instrumento termociclador  

Ciências Biológicas 

14 3 Disco Rígido Removível 

15 1 Estufa de secagem e esterilização com circulação de 
ar 

16 3 Câmara ambiente para germinação 340L 

17 1 Medidor de fotossíntese 

18 1 Cabine de segurança biológica Classe II 

Ciências Florestais 

43 1 Drone 

19 6 
Receptor de sistema global de navegação por 
satélite  

20 1 Vara métrica telescópica 7,5 m  

21 1 Vara métrica telescópica 10,5 m 

22 1 Vara métrica telescópica 15 m  

23 1 Binóculos 12x50  

24 1 Bomba de vácuo e compressor  

25 1 Balança plataforma com coluna serial 

26 1 Phmetro medidor de ph de bancada  

27 1 
Estufa de secagem com renovação e circulação de 
ar forçada de 640L 
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28 1 
Banho maria com movimento recíproco dubnoff 
com agitação da plataforma no sentido horizontal, 
220v, capacidade 36 L 

29 1 Capela para exaustão de gases grande 

30 1 Microscópio biológico trinocular   

31 1 Bateria de sebelin 6 provas 

32 1 Forno mufla digital  

33 1 Espectrofotometro UV -VIS  

Produção Animal na Amazônia 

34 1 Estufa de secagem com circulação de ar 

35 1 Câmera termográfica 

36 1 Ultrassom de carcaça 

37 1 Medidor portátil de umidade do solo 

38 1 Texturômetro 

39 1 Câmera do drone termográfica  

40 1 Kit pulverizador completo 

41 1 Fluorômetro 

42 1 Balança analítica 

43 1 Drone para topografia 

44 1 Clorofilometro 

45 1 Agitador/triturador  

46 1 Forrageira com motor elétrico 

47 3 Balança de plataforma 

48 1 Banho Maria  

49 1 Destilador de nitrogênio  

50 5 Freezer horizontal 

51 1 Centrífuga para butirômetro 

52 1 Estação meteorológica 

53 1 Bomba submersa  

54 1 Bomba de água  

55 1 Termociclador 

56 1 Sistema completo de eletroforese  

57 1 Trena a laser 

58 1 
Trado para coleta de amostras indeformadas do 
solo 

59 1 Cilindro para o trado indeformado 
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60 1 
Receptor de sistema global de navegação por 

satélite 

61 1 Chapa aquecedora 

62 1 Sistema de climatização para sala de ordenha 

63 20 Cocho 

64 20 Bebedouro automatizado para bovinos 

Reprodução Animal na Amazônia 

65 2 Botijao de sêmen 

66 2 Descongelador de sêmen 

67 1 Estufa para esterilização e secagem 

68 1 
Tronco de contenção para bovinos com balança. 
Total flex modelo parede móvel 

69 2 Phmetro de laboratório 

70 1 Eletroejaculaor para bovinos e bubalinos 

71 2 Refrigerador  

72 1 Centrífuga para rotina laboratorial 

73 1 Termovisor infravermelho 

74 2 Freezer vertical 

75 1 Analisador bioquímico automático 

76 1 Analisador de gases sanguíneos veterinários 

77 1 Analisador hematológico automático  

78 1 
Estação meteorológica completa com display 
touch-screen 

79 2 Mesa aquecedora universal para lupa new 

80 2 Desumidificador de ar 

81 2 
Banho maria digital 5 litros microprocessado 
temperatura ate 60 °c 

82 2 Autoclave 42 litros horizontal digital 

83 1 Centrífuga refrigerada de bancada 

Saúde e Produção Animal na 
Amazônia 

84 1 
Ultramicrótomo com controle separado (modelo 
rmc, pt-xl)  e um glass knife maker 

85 2 
Estufa de secagem e esterilização com circulação e 
renovação de ar 

86 1 
Espectrofotômetro de microplacas baseado em 
monocromador para leitura de absorbância UV-VIS 

87 1 
Destilador de nitrogênio total e amoniacal pelo 
principio kjeldahl 
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88 40 Registrador de dados (Data logger) 

89 1 
Sistema ultrapurificação água millipore a partir 
água pura lampada uv 185/254nm 2l/min 

90 1 
Digitalizador 3d modelo einscan-pro2xplus - 
acompanha camera para captura de cor - color pack 
digitalizador 3d modelo einscan-pro2xplus 

91 1 Equipamento de ultrassonografia portátil 

Residência Multiprofissional em 
Medicina Veterinária 

92 1 Estufa para cultura bacteriológica 100 L/220v  

93 1 
Balança analítica capacidade 220gr precisão 0,1mg 

com capela  

94 1 Estufa Incubadora  B.O.D 340 Litros 

95 1 
Medidor de pH/mV/Temp. Digital de Bancada faixa 
-2 a 20pH 

96 1 
Medidor de pH Portátil com Eletrodo de pH para 
Semissólidos  

97 1 Analisador bioquímico automatizado 

98 1 Refratômetro para densidade urinária e proteína 

99 1 Coagulômetro monocanal, semi-automatizado 

100 1 Agitador magnético sem aquecimento 

101 1 Termômetro digital tipo espeto  

102 1 Capela de exaustão de gases 

103 1 Analisador veterinário de gases sanguíneos 

104 1 Chuveiro emergência manual  

105 1 Aparelho de raio-x portátil veterinário 

106 1 Detector digital de raio-x com wireless 

107 1 Fluorômetro 

108 1 Transiluminador 

109 2 Termociclador 

110 2 Unidade de tratamento de aves  

111 1 
Aparelho de anestesia inalatória com ventilação na 
maleta  

112 1 Processador de tecidos 

113 1 Central de Inclusão com módulo central 

114 1 Freezer e refrigerador horizontal  
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115 1 Endoscópio flexível  

116 4 Gravador cassete 

117 1 
Kit de odontologia em equideos com abridor de 
Boca para equinos  

Produção Animal na Amazônia 
118 1 Cabine de segurança biológica 

119 1 Ceptômetro (radiação fotossinteticamente ativa) 

Reprodução Animal na Amazônia 120 2 
Ultrassom com doppler colorido, DR 320GB, 2 
transdutores 

Ciências Biológicas 

121 1 
Microscópio trinocular com iluminação transmitida 
com led para campo claro 

122 1 
GroundEye S800D. Sistema com hardware e 
software para análise de imagens de sementes, 
plântulas e folhas 

2.3. Os equipamentos solicitados neste Termo de Referência deverão serguir padrões de 

sustentabilidade em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012 e a IN SLTI/MPOG 

nº 01/2010, tais como:  

a) Constituição dos bens em todo ou em parte por material reciclado, atóxico ou 

biodegradável; 

b) Maior eficiência energética e menor impacto ambiental em relação ao seus similares; 

c) Inexistência de substância perigosas, tais como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, 

cádimo, bifenil-polibromados e éteres difenil-polibromados, em concentração acima da 

recomendada  em diretiva específica (Restriction of Certain Hazardous Substances - 

RoHS); 

d) Acondicionado, preferencialmente, em embalagem individual adequada, que utilize 

materiais reciláveis, com o menor volume possível, visando à máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento. 

2.4. A comprovação dos padrões de sustentabilidade expostos no item 2.3 deverá se dar 

mediante apresentção de certificação mitida por instituição pública oficial ou 

instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem 

fornecido cumpre os referidos critérios. 

2.5. A opção pelo Sistema de Registro de Preços se justifica pelo enquadramento do 

objeto no inciso IV do Art. 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
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2.6. A Intenção de Registro de Preços (IRP) não deverá ser publicada devido à celeridade 

para a realização do processo licitatório, cujo recusro financeiro é proveniente de 

emenda parlamentar e, para a consecução do objeto, possui prazos específicos a 

serem respeitados. 

2.7. Haverá a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. O objeto do presente termo de referência, caracteriza-se como de natureza 

comum nos termos do parágrafo único, do art. 1º , da Lei 10.520, de 2002. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 45 dias, contados do recebimento da 

solicitação do material e autorização de compra pela empresa vencedora da licitação, 

em remessa única dos itens solicitados e autorizados, no seguinte endereço: Av. 

Presidente Tancredo Neves Nº 2501, Bairro: Montese, Belém-PA, CEP: 66077-580.  

4.1.1. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, de 8h00min. às 

12h00min. e de 14h00min. às 18h00min. 

4.1.2. Caso seja necessário, poderá haver a prorrogação do prazo de entrega, com a 

isenção de multas/suspensão, desde que haja a solicitação do fornecedor vencedor por 

meio de carta encaminhada após a solicitação do equipamento pela unidade 

demandante. 

4.2.  Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta.   

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser substituídos no prazo de 45 dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 dias, contados do 

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

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

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

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

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
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4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

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

anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com 

uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 
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6.1.1.2. A entrega deverá ser acompanhado da instalação e montagem 

de todo o material dentro das especificações e prazo estabelecido neste 

termo, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de até 15 

(quinze) dias úteis, dos itens que porventura, estejam fora das 

especificações e tenham sofrido alguma espécie de dano durante o 

transporte, independentemente do motivo alegado; 

6.1.1.3. A realização de treinamento que porventura esteja incluso no 

preço de aquisição deverá ser realizado, às custas do fornecedor, no local 

de instalação dos itens e no prazo de até 60 dias após a instalação dos 

mesmos. 

6.1.1.4. O fornecedor obriga-se a proceder à entrega do material na 

data prevista, em perfeito estado e sem alterações na embalagem e/ou 

conteúdo; 

6.1.1.5. A inobservância ao disposto no subitem 6.1.1.2, deste item, 

implicará no não pagamento do valor devido ao fornecedor, até que ocorra 

a necessária regularização. 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

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

6.1.7. comunicar a entrega com antecedência mínima de 48 horas à Diretoria 

de Patrimônio e Material da UFRA e-mail patrimonio@ufra.edu.br. 

6.1.8. Comunicar à administração do contratante qualquer anormalidade 

constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

mailto:patrimonio@ufra.edu.br
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8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 

haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 

setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 

membros, designados pela autoridade competente. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 

da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 
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SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, 

de 1993.  

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 

à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  
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10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante. 

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

legislação aplicável. 

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar.  

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

11. DO REAJUSTE  

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 

um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 
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11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

12.2.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

12.2.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.2.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.2.4. comportar-se de modo inidôneo; 

12.2.5. cometer fraude fiscal; 

12.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

12.3.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

12.4. multa moratória de 1,5 % ( um e meio por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 
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12.4.1. multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

12.4.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

12.4.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

12.4.4. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União 

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

12.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência. 

12.4.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados; 

12.5. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

12.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas ou profissionais que: 

12.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

12.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

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

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

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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12.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

Belém, 01 de outubro de 2019. 

__________________________________ 
Profa. Maria de Nazaré Martins Maciel 

Pró-reitora de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

 
A Universidade Federal Rural da Amazônia com sede na Av. Perimetral, n° 2501, bairro Terra firme, município 

Belém, Estado Pará, CEP 66077-830, inscrita no CNPJ: 05.200.001/0001-01, neste ato representada pelo 

Magnífico Reitor, Prof. Marcel do Nascimento Botelho, nomeado pelo Decreto Presidencial, em 11 de julho de 

2017, publicado no D.O.U nº132, seção 2 - pág.1, em 12 de julho de 2017 , considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2018, publicada 

no ...... de ...../...../20....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  

quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações contidas no Decreto nº 9.488 de 30 de 

agosto 2018, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto implantar Sistema de Registro de Preço (SRP) para a aquisição 

de equipamentos diversos para o fortalecimento dos programas de pós-graduação da Universidade Federal 

Rural da Amazônia, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do 

edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

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

X 

Especificação Marca  
(se exigida no 

edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidade Valor Un Prazo 
garantia 

ou 
validade 
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3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

3.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas 

por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, 

pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o 

ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da 

utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a... (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao .............  (máximo dobro)..... do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

 

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas 

enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a 

adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 

contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes 

anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 

2957/2011 – P). 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo 

órgão não participante. 
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4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, 

não podendo ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

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

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor.  

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), 

exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, 

caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, 

do Decreto nº 7.892/2013). 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para 

cancelamento do registro do fornecedor. 

 
7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 

ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do 

Decreto nº 7892/13. 

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a 

esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida 
e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se 
houver).  

Local e data 
Assinaturas 

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

MINUTA TERMO DE CONTRATO  
(COMPRAS SRP_PREGÃO ELETRÔNICO) 

 
CONTRATO Nº. ___/ 201 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA E A 
EMPRESA ________________________. 
 
 

A Universidade Federal Rural da Amazônia com sede na Av. Perimetral, n° 2501, bairro Terra firme, município 

Belém, Estado Pará, CEP 66077-830, inscrita no CNPJ: 05.200.001/0001-01, neste ato representada pelo 

Magnífico Reitor, Prof. Marcel do Nascimento Botelho, nomeado pelo Decreto Presidencial, em 11 de julho de 

2017, publicado no D.O.U nº132, seção 2 - pág.1, em 12 de julho de 2017,  doravante denominada 

CONTRATANTE e a empresa ................................., situada à....................................., cidade de ....................., 

inscrita no CNPJ nº. ............... , neste ato representada pelo Sr. 

...........................................(Nacionalidade),(Estado Civil), (Profissão), CIC Nº........................, doravante 

denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 23084.________________ e em 

observância às 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 Eletrônico nº _____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos diversos para o fortalecimento 

dos programas de pós-graduação da Universidade Federal Rural da Amazônia, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os 

quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

1     

2     

3     

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será vinculado a vigência da Ata de Registro de Preços, 

qual seja um ano, consonante ao disposto no Edital, bem como na Minuta da Ata de Registro de Preços, 
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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 previstas no orçamento da União, para o exercício 

de 2018, conforme classificações abaixo: 

 Gestão/Unidade:   

 Fonte:  

 Programa de Trabalho:   

 Elemento de Despesa:   

 PI: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

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

das propostas. 

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice oficial 

específico ao setor do objeto, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1.  Não será exigida a prestação de garantia. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

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

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado  

9.2. pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis. 

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

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

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Decreto nº 5.450, de 31 
de Maio de 2005 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º ___ constante do processo 
_________________ 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 

Seção Judiciária Federal de Belém – PA. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, 

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

_______________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_______________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA  
 
 
 
 
 
Atestamos (ou Declaramos) que a empresa ______________________________ ______________________, 
inscrita no CNPJ (MF) nº ___________________, inscrição estadual nº ________________________, 
estabelecida no (a) _____________________________________, prestou os seguintes serviços 
______________________ para este órgão (ou para esta empresa): [inserir lista e especificações dos itens 
fornecidos] 
 
Atestamos (ou Declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos 
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente. 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 
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ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
 
  

 
A empresa _______________________, CNPJ nº ____________________________, com sede à Rua 

________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
___________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
_____________________, emitida pelo ___________ e do CPF/MF n.º _______________________, para os 
fins de habilitação no Pregão Eletrônico no. xx/2018, DECLARA expressamente que atende aos critérios de 
qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, 
em conformidade com a Instrução Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG). 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


