PREGÃO ELETRÔNICO
POR REGISTRO DE PREÇOS
Nº 128/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE QUÍMICA E FÍSICA
PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA, IFSC.

DATA DA ABERTURA: 19/11/2018 às 14h
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
FONE: (48) 3211-6048 – FAX (48) 3211-6136

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

A empresa interessada na participação do Pregão nº 128/2018 deverá preencher as informações solicitadas
neste formulário, e remetê-lo para o IFSC via e-mail pregao.florianopolis@ifsc.edu.br ou FAX (48) 32116136, caso contrário o Pregoeiro exime-se da obrigação de comunicar diretamente ao interessado,
possíveis alterações no Edital, bem como de esclarecimentos posteriores.
OBS.: É DISPENSADO O ENVIO DESTE QUANDO O DOWNLOAD DO EDITAL FOR REALIZADO PELO
SITE COMPRASNET, devendo as informações do licitante estar atualizadas.

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL - PREGÃO Nº 128/2018
Empresa:
Endereço:
CNPJ:
Responsável pela empresa:
Telefone:

Fax:

e-mail:

Florianópolis, 02 de outubro de 2018.
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2017 – IFSC
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, no uso de suas
atribuições, torna público que às 14h do dia 19/11/2018, será realizada, por Pregoeiro(a) designado(a) pela
Portaria nº 154, de 09 de abril de 2018, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através de
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO” e por preço unitário por item /grupo, cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUÍMICA para atender as necessidades do IFSC Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito neste Edital e em seus
Anexos. O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos nº 3.693, de 20/12/2000 e nº 3.784, de
06.04.2001, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto nº IN RFB 1.234, 11 de janeiro de 2012, Lei nº12.440
de 07/07/2011 e Decreto n. 7.892, de janeiro de 2013, Decreto Nº 8.250, de 23 de maio de 2014,
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, pela Instrução Normativa no 02 da
SLTI de 11 de outubro de 2010, Decreto 8.538/15; Instrução Normativa nº 01 SLTI, de 16 de janeiro de
2010, Instrução Normativa Nº 03 SLTI, de 16 de dezembro de 2011, IN RFB 1.234, 11 de janeiro de 2012,
Lei nº 12.440 de 07/07/2011, Instrução Normativa SLTI Nº 1 DE 26/03/2014, Instrução Normativa N° 6, de
25 de julho de 2014, Instrução Normativa N° 5, de 27 de julho de 2014, alterada pela Instrução Normativa Nº
3, de 20 de Abril de 2017, Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, Lei Complementar N° 147, de 07 de
agosto de 2014 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e em seus
anexos, constantes do Processo nº 23292.040388/2018-38. O edital e seus anexos poderão ser obtidos no
Portal de Compras do Governo Federal, www.comprasnet.gov.br e no site oficial do IFSC, www.ifsc.edu.br.
O recebimento das propostas será através do Sistema Comprasnet, a partir do dia 01/11/2018. A data de
abertura do certame para recebimento dos lances é a definida no item 2. As informações relativas à
presente licitação poderão ser obtidas junto ao Setor de Compras do Câmpus Florianópolis situado Av
Mauro Ramos n° 950 – Centro Florianópolis/SC CEP: 88020-300 Tel (48) 3211-6048 e Fax (48) 3211-6136
ou e-mail: pregao.florianopolis@ifsc.edu.br.

1. 1 DO OBJETO
1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE QUÍMICA E FÍSICA para atender as necessidades do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme apresentado no Anexo I –
Termo de Referência deste Edital.

1.2. O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, terá a validade não superior a 12 (doze)
meses. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, este IFSC poderá ou não contratar o objeto
deste Pregão.

2. DA ABERTURA
2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
(comunicação pela Internet), dirigida pelo (a) Pregoeiro (a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de
acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. Todas as referências de tempo no Edital,
no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, desta forma,
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA: da data da liberação do Edital no Comprasnet até o horário limite de
início da sessão pública.
DATA DA ABERTURA

19/11/2018

HORA DA ABERTURA

14h (Horário de Brasília)
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ENDEREÇO ELETRÔNICO

www.comprasnet.gov.br

UASG

158516

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem devidamente credenciadas na
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI, por meio do Site www.comprasnet.gov.br, para
acesso ao sistema eletrônico.

3.1.1. Possuam registro no Sistema Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), com os seguintes
níveis de credenciamento:
I – Credenciamento;
II – Habilitação Jurídica;
III – Regularidade fiscal federal;
IV – Regularidade fiscal estadual/municipal;
V– Qualificação econômico-financeira.

3.1.2. Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.2. O Pregão será conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina,
com apoio técnico e operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, que atuará como provedor do sistema eletrônico
para esta licitação.

3.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço em data e horário previsto neste Edital; exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.

3.4. Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências previstas neste Edital, que a empresa está enquadrada como ME/EPP
(quando assim o for), que sua proposta é absolutamente independente em relação aos demais licitantes
participantes e que possui certificações emitidas por instituições públicas ou privadas para usufruir dos
benefícios concedidos pelo Decreto 7.174/2010 (quando assim a possuir).

3.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará a licitante às
sanções previstas neste Edital, exceto a licitante beneficiada com a Lei Complementar 123/06 que poderá
apresentar a documentação de regularidade fiscal vencida no momento do Pregão e terá até 05 (cinco) dias
úteis, após a solicitação do(a) Pregoeiro(a), para comprovar a sua regularização.

3.5. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que estejam enquadradas em um ou mais
dos itens a seguir:

3.5.1. Cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
UNIÃO;

3.5.2. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3.5.3. Se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação, bem como licitantes
que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;

3.5.4. Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;
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3.5.5. Empresa que não comprove através de seu Contrato Social Vigente que possui atividade econômica
principal ou secundária compatível com o objeto desta licitação;

3.5.6. Empresa licitante de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício
com servidor do IFSC;

3.5.7. Empresa que tenha em seu quadro societário ou que mantenham vínculos de natureza técnica,
comercial, econômica ou financeira com servidor do IFSC;

3.5.8. Cooperativas de mão de obra, em cumprimento do que determina o Termo de Conciliação Judicial
celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, homologada em 5/06/2003, nos autos do
processo nº 01082-2002-020-10-00-0.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço pregao.florianopolis@ifsc.edu.br, cabendo ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização
do Pregão, hipótese em que a comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.

4.3. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, vencidas os respectivos prazos legais.
a) Acolhida à petição contra o ato convocatório será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1. A licitante e seu representante legal deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor
(SLTI), no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data da realização do pregão.

5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do Decreto n.º 5.450/05), no site
www.comprasnet.gov.br.

5.3. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro obrigatório no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, com os seguintes níveis de
credenciamento:
I – Credenciamento;
II – Habilitação Jurídica;
III – Regularidade fiscal federal;
IV – Regularidade fiscal estadual/municipal;
V – Qualificação econômico-financeira.

5.3.1. Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.4. O login e senha fornecidos não permitem a participação no Pregão Eletrônico caso não ocorra a
efetivação do registro cadastral no SICAF, no mínimo no nível Credenciamento.

5.5. 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.
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5.6. Quando do preenchimento dos formulários eletrônicos para obtenção do credenciamento, os dados
referentes a materiais e/ou serviços integrantes da linha de aquisição devem ser compatíveis com o objeto
constante do ato constitutivo, contrato social ou estatuto, sendo considerado o registro na Receita Federal
da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE – conforme o Art. 12 da IN 02/2010 da SLTI.

5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma
eletrônica (§ 6º, Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

5.8. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, Art.3º do Decreto n.º 5.450/05).

6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Os documentos de habilitação (certidões negativas, atestados de capacidade técnica e demais
documentos constantes no ITEM 11 deste edital) e a PROPOSTA DE PREÇO deverão ser apresentados no
idioma oficial do Brasil e poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia
autenticada por Cartório competente ou pelo(a) Pregoeiro(a) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina ou sua Equipe de Apoio, ou por meio de publicação em órgão de imprensa
oficial.

6.1.1. Os Documentos em língua estrangeira que sejam solicitados em idioma oficial do Brasil, deverão ser
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.

6.1.2. Certificados, manuais, folders e demais documentos necessários para a avaliação da proposta de
preços, deverão ser apresentados em língua inglesa ou idioma oficial do Brasil sem a necessidade de
tradução.

6.2. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em
língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial
do Brasil por tradutor juramentado no Brasil.

6.3. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.

6.4. Os documentos a serem enviados via fax, se não estiverem com data e horário identificados
corretamente (configuração do aparelho de fax), esses dados serão anotados manualmente pelo(a)
pregoeiro(a) ou servidor da comissão de apoio.

6.5. Os documentos originais, que deverão ser apresentados para a habilitação da licitante no pregão, não
serão aceitos por meio de fitas, discos magnéticos, filmes, e-mail ou cópias em fax símile, mesmo que
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de
ilustração da proposta comercial.

7. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA LICITAÇÃO
7.1. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está
em conformidade com as exigências deste Edital, que inexiste de fato superveniente, impeditivo da
habilitação no presente certame licitatório e, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

7.2. Para licitante usufruir dos direitos concedidos com a Lei complementar 123/06 deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que atende os requisitos do artigo 3º da referida Lei. Em caso de não
manifestação no momento do envio da proposta, as ME/EPP terão o tratamento igual às demais licitantes,
não cabendo o direito de recursos posteriores.
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7.3. O encaminhamento das propostas de preços só será permitido a partir da divulgação do Edital, através
do site Comprasnet, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7.4. A 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.

7.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

8. DA PROPOSTA DE PREÇO
8.1. Para formular e encaminhar a proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico
(proposta de preço padrão do sistema), a licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além das
especificações e condições estabelecidas neste Edital, notadamente no Anexo I, o atendimento dos
requisitos abaixo apresentados. Esclarecemos que, no início da sessão do Pregão, os campos do sistema
eletrônico que o Pregoeiro tem acesso são os da Descrição Detalhada do Objeto, Quantidade e Preço. Os
campos Marca, Modelo, Fabricante e Fornecedor são visualizados após concluída toda a fase de lances.

8.2. A proposta a ser encaminhada eletronicamente deverá especificar detalhadamente o objeto,
contemplando as principais especificações técnicas, quantidade e preços expressos em real, com no
máximo duas casas após a vírgula, com o preenchimento correto das informações em cada campo
determinado no sistema eletrônico, para fornecimento nas condições e locais conforme consta no Anexo I
deste Edital.

8.3. A licitante deverá preencher o campo da DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, somente com as
informações sobre o item, sendo DESCLASSIFICADAS as propostas que estiverem em desacordo com
esta determinação.

8.3.1. Não serão aceitas descrições genéricas, sem apresentação mínima das características do item,
como por exemplo: “conforme Edital”, “atendemos o Edital”, dentre outras ou que identificarem a licitante;

8.4. A licitante deverá preencher o campo MARCA e MODELO com apenas uma MARCA e MODELO do
material ofertado. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não apresentarem a Marca ou o Modelo (quando houver);
b) Apresentarem as expressões: “marca genérica”, “produto nacional”, “produto importado” dentre
outras, como substituição de marca;
c) Indicarem mais de uma marca ou modelo ou alternatividade entre eles.

8.5. No Campo Fabricante deverá apresentar somente um fabricante do material, conforme a marca e
modelo apresentados;

8.6. Manter a coerência dos preços de itens agrupados, quando no processo os apresentar desta forma,
inclusive na fase de lances, para evitar preços inexequíveis ou acima do estimado, gerando a
desclassificação de todo o grupo, porque a aceitação será efetuada por item e não será aceita a
compensação de valores dos itens agrupados;

8.6.1. É vedada a realização de “compensação” entre os valores dos itens de um mesmo grupo através da
majoração/subprecificação na proposta ou na fase de lances.

8.6.2. A não observância da determinação acima ensejará a desclassificação de todo o grupo.
8.6.3. É facultado ao Pregoeiro(a) a promoção de diligência para apuração de eventuais transgressões
quanto aos estabelecimentos acima, sendo lícita a utilização de pesquisa de preços com fornecedores de
determinado serviço como forma de embasar a verificação de exequibilidade de propostas.

8.7. Os documentos para aceitação, das propostas CLASSIFICADAS EM PRIMEIRO LUGAR, devem, após
a fase de lances, ser enviadas PREFERENCIALMENTE através do Sistema Comprasnet, como Anexo,
quando da convocação pelo Sistema/Pregoeiro, no prazo determinado via chat ou, quando este não constar,
em até 2 horas.
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8.7.1. Havendo dificuldades técnicas de Anexar a proposta no sistema, deverá a licitante encaminhá-la por
e-mail pregao.florianopolis@ifsc.edu.br ou em última hipótese por FAX (48) 3211-6136, sem infringir o prazo
estabelecido.

8.7.2. No caso de envio por e-mail o prazo válido é o do recebimento no servidor do IFSC, não importando
o horário de envio.

8.7.3. Os prazos a que se refere essa cláusula serão suspensos no período compreendido entre as 18h e
8h do dia subsequente, salvo em casos de determinação de prazo distinto, feita expressamente pelo
pregoeiro no chat do Pregão Eletrônico.

8.8. O Pregoeiro poderá dispensar a apresentação da proposta escrita (por fax, e-mail ou convocação do
Anexo pelo Sistema Comprasnet) para a sua avaliação, quando a descrição detalhada do objeto e a
indicação do fabricante, marca e modelo forem suficientes para análise da área técnica, caso em que,
individualmente, comunicará o item dispensado;

8.9. proposta comercial a ser encaminhada acompanhando a documentação de habilitação, pela(s)
empresa(s) vencedora(s) do(s) item(ns) será na forma do Anexo II, ou em modelo próprio da proponente,
contendo, no mínimo, as mesmas informações previstas nas especificações mínimas definidas no termo de
referência do Anexo I deste edital, com a descrição detalhada do objeto, fabricante, marca e modelo iguais
aos apresentados no sistema eletrônico, prazo de garantia, validade da proposta, constando os preços
propostos expressos em Real (R$), em algarismos arábicos e também por extenso, com no máximo duas
casas decimais após a vírgula, devidamente identificada em todas as folhas com número do CNPJ e timbre
impresso da empresa, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo suas folhas
serem rubricadas e a última assinada e identificada por quem de direito. Na proposta apresentada deverá
constar os preços unitários e totais de cada item, bem como endereço eletrônico válido para atendimento ao
ITEM 20.2.1 deste edital;

8.10. Os preços propostos deverão ser fixos e irreajustáveis e nos lances que vier a fornecer já deverão
estar incluídos todos os custos necessários para a aquisição do material, objeto da licitação, bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

8.11. O prazo máximo de entrega é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos (material nacional), 60
(sessenta) dias corridos (material importado), contados a partir do envio da Autorização de
Fornecimento, com as quantidades especificadas;

8.12. A entrega dos produtos será parcelada, durante o prazo de validade da ata, nas condições e locais
conforme consta no Anexo I;

8.13. Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 100 (cem) dias, a contar da data
de abertura deste Pregão, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.
Havendo necessidade o IFSC poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, pelo período
de até 60 (sessenta) dias. Os preços registrados na Ata terão validade de 12 (doze) meses.

8.14. Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Anexo I deste
Edital, sob pena de desclassificação da proposta do item /grupo a que se referir;

8.15. Havendo apresentação de lances ou propostas com mais de 02 (duas) casas decimais após a
vírgula, a licitante vencedora deverá efetuar a adequação para duas casas, com o arredondamento para o
valor inferior ao apresentado no sistema. Caso a licitante não providencie essas correções, ela será
efetuada pelo Pregoeiro(a);

8.16. Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos (na proposta escrita,
enviada após a fase de lances);

8.17. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a
licitante for classificada na sessão de pregão para ofertar lances por meio do sistema eletrônico, poderá
fazê-lo na forma e na oportunidade previstas neste Edital.

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

8.18. O material deverá conter o prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, se outro não estiver
estabelecido na descrição de cada item no Termo de Referência – Anexo I, ou conforme o prazo
estabelecido na proposta de preços, caso este seja maior que o mínimo estabelecido no edital.

8.19. Ocorrendo discordância entre a descrição detalhada inserida pelo IFSC no Sistema Comprasnet e o
Edital, prevalecerão as informações contidas no Edital.

8.20. Ocorrendo discordância entre a descrição detalhada do(s) item(s) na nota de empenho e na proposta
preços original assinada, prevalecerá a descrição da proposta de preços.

8.21. Porém, havendo discordância entre a marca contida na nota de empenho e a proposta original
assinada, prevalecerá a marca constante no empenho, por ser a marca inserida pela empresa no sistema
Comprasnet e registrada na ata da sessão do pregão.

9. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1. No dia e hora previstos no item 2 do presente Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico,
quando o(a) Pregoeiro(a) verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital.
Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da proposta por item. Uma vez executado este
procedimento, o(a) Pregoeiro(a) fará a divulgação das propostas classificadas, ordenadas automaticamente
pelo sistema, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

9.2. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS:
a) Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não
previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;
b) Que na descrição detalhada forem totalmente omissas ou apresentarem somente expressões como:
“conforme edital, atendemos o edital”; não apresentarem as informações principais sobre o material
ofertado;
c) Que apresentarem preços ou vantagens baseados nas ofertas de outras licitantes,;
d) Que não preencherem corretamente os campos do sistema eletrônico, de acordo com as
informações solicitadas e determinadas no ITEM 08 deste Edital ;
e) Que ofertem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles irrisórios ou de valor
zero, não sendo possível comprovar a sua exequibilidade. Inclusive em itens que estiverem
agrupados.
f)

Que apresentarem a quantidade de cada item, inferior ao apresentado no Termo de Referência.

g) Que apresentarem no Sistema Comprasnet declaração falsa, principalmente com os termos do
Decreto 7.174/2010.

9.3. O Pregoeiro, juntamente a Equipe de Apoio, analisará previamente as propostas cadastradas, de
forma que, as propostas explicitamente contrárias ao Edital serão desclassificadas desde logo.

9.4. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas
de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

9.5. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

9.6. A Proposta de Preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários ao
fornecimento do(s) material(is).

9.7. A desclassificação de qualquer proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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10. DA ETAPA DE LANCES E DO JULGAMENTO
10.1. ETAPA DE LANCES
10.1.1. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo (a) Pregoeiro (a), sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

10.1.2. Classificadas as propostas, o (a) Pregoeiro (a) dará início à fase competitiva, momento em que as
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.1.3. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.1.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.

10.1.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.

10.1.6. Serão aceitos 02 (dois) ou mais lances iguais, prevalecendo como critério para classificação
aquele que for recebido e registrado primeiro.

10.1.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedado à identificação da licitante.

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

10.1.10. No caso de desconexão do (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.

10.1.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão na
forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço
eletrônico utilizado para divulgação (www.comprasnet.gov.br).

10.1.12. Encerrada a fase de lances, o sistema verificará as licitantes que terão direito de apresentar novo
lance inferior ao considerado inicialmente vencedor, tendo como critério o estabelecido no § 2º do artigo 44
da LC 123/06, que considera empatadas as propostas de valores iguais ou superiores até 5% (cinco por
cento) do menor preço.

10.1.12.1. Os itens ou lotes com valores de até R$ 80.000,00 são de participação exclusiva de ME/EPP
em atendimento ao art. 6°, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015.

10.1.13. O sistema identificará em coluna própria as ME/EPP participantes, fazendo comparação entre os
valores da primeira colocada, caso não seja uma ME/EPP, e das demais ME/EPP na ordem de classificação
que se encontrar na faixa de 5% (cinco por cento) acima da proposta de menor preço.

10.1.14. Os itens classificados nas características anteriores serão selecionados automaticamente pelo
Sistema e as licitantes classificadas em segundo lugar serão convocadas a apresentar sua última oferta no
prazo de 05 (cinco) minutos sob pena de decair do direito concedido.

10.1.15. Não havendo manifestação da licitante classificada em segundo lugar, o Sistema convocará as
demais MP/EPP participantes na mesma condição, na ordem de classificação.

10.1.16. Caso sejam identificadas propostas de ME/EPPs empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa
dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o
Sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
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10.1.17. As licitantes que não se manifestaram como ME/EPP no momento do envio da proposta terão o
tratamento igual às demais licitantes, conforme definido no item 7.2 deste Edital, não cabendo o direito de
recursos posteriores.

10.1.18. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos,
de acordo com a Instrução Normativa nº 3, da SLTI/MPOG, de 16 de dezembro de 2011.

10.1.19. Os lances enviados em desacordo com o item 10.1.18 serão descartados automaticamente pelo
sistema. Artigo 3º da Instrução Normativa nº 3, da SLTI/MPOG, de 16 de dezembro de 2011.

10.2. JULGAMENTO
10.2.1. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e valor estimado para a contratação.

10.2.2. O julgamento das propostas obedecerá ao critério do Menor Valor Unitário por item.
10.2.3. Declarada encerrada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente à(s) licitante(s) que tenha(m) apresentado o(s) lance(s) mais
vantajoso(s) para redução, adequação ao valor estimado ou ainda aplicar o disposto do artigo 10 do Decreto
lei 7.892/2013.

10.2.4. A negociação, bem como a aplicação do disposto do artigo 10 do decreto 7.892/2013, será
realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes e a inclusão na ATA dos
preços das licitantes que aceitarem igualar suas propostas ao lance vencedor, se dará após o Sistema
SIASG/Comprasnet permitir seu registro.

10.2.5. O pregoeiro solicitará, via chat, após a fase de lances, o envio de anexo com a proposta de preços
e prospectos para ser efetuada a análise detalhada da especificação. A proposta de preços e prospectos
solicitados devem ser encaminhados pelo Sistema Comprasnet, fax ou e-mail, conforme determinação do
Pregoeiro na sessão do Pregão.

10.2.6. Se a(s) proposta(s) não for(em) aceitável(eis) ou estiver(em) em valor acima do estimado ou se a
licitante não atender as exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

10.2.7. Havendo desclassificação da proposta classificada em primeiro lugar, o sistema verificará a
existência de propostas de ME/EPP para retornar a fase de lances e, convocar as licitantes para
apresentarem novos lances.

10.2.8. Caso julgue necessário, antes de concluir pela aceitabilidade da proposta, o(a) Pregoeiro(a)
poderá solicitar amostra e/ou prospecto ao licitante que estiver classificado em primeiro lugar. Na hipótese
da amostra a sessão será suspensa e somente será retomada após a decisão do(a) Pregoeiro(a) sobre as
amostras apresentadas. Quando a licitante for vencedora em vários itens, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar
a amostra de somente de alguns itens, que servirá de parâmetro para a decisão sobre os demais. Prevendo
o espaço físico para a guarda das amostras e economia para a licitante com o transporte.

10.2.9. A entrega/apresentação da(s) amostra(s) deverá ser feita no prazo MÁXIMO de 03 (três) dias úteis,
ou prazo definido pelo pregoeiro, contadas da solicitação formal, via chat, no endereço em que o
Pregoeiro determinar no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação da(s) empresa(s) que entreguem
a(s) amostra(s) em endereço diverso do informado no chat e/ou fora do prazo determinado.

10.2.10. As amostras deverão ser acompanhadas de ficha técnica dos produtos ofertados contendo suas
características, especificações de acordo com o Edital e matéria prima utilizada. Deverá estar identificada,
com etiquetas autocolantes, constando o nome e CNPJ da empresa, número da licitação e o número do
item a que se refere;

10.2.11. Recebidas as amostras, a área requisitante efetuará a análise em até 03 (três) dias úteis, se não
houver necessidade de pareceres externos ao IFSC, ou prazo a ser definido pelo pregoeiro, verificando a
sua compatibilidade com o Anexo I e as propostas comerciais, e emitirá um parecer devidamente
fundamentado, aprovando ou contraindicando o(s) item(ns) cotado(s);
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10.2.12. Caso a(s) amostra(s), da (s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço não seja(m)
compatível(is) com o objeto da licitação, será(ão) convocada(s) a(s) empresa(s) subsequente(s), na ordem
de classificação, para apresentação de amostra(s), no mesmo prazo do item 10.2.9, sem prejuízo das
sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado com as
especificações do edital;

10.2.13. As amostras aceitas ou incompatíveis ficarão sob a guarda do IFSC até a homologação do
Pregão. Após a homologação, as amostras deverão ser retiradas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo
que o IFSC não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise
ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos. APÓS ESTE PERÍODO O IFSC PROVIDENCIARÁ
O DESCARTE DAS AMOSTRAS.

10.2.14. O(a) Pregoeiro(a) anunciará a(s) licitante(s) detentora(s) da(s) proposta(s) ou do(s) lance(s) de
menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após
negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do(s) lance(s) de menor valor.

10.2.15. OS DOCUMENTO PARA ACEITAÇÃO, A PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser ENTREGUES pela(s) empresa(s) vencedora(s) ao
Pregoeiro dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, na sequência a seguir:
a) Eletronicamente, nos termos do item 8.7 do Edital;
a.1. Os documentos enviados eletronicamente devem ser digitalizados dos originais assinados;
a.2. Os prazos a que se refere essa cláusula serão suspensos no período compreendido entre as
18h e 8h do dia subsequente, salvo em casos de determinação de prazo distinto, feita
expressamente pelo pregoeiro no chat do Pregão Eletrônico.
b) Os documentos para habilitação deverão ser enviados pelo correio ou entregues pessoalmente, em
formato original ou cópia autenticada, dos documentos entregues pelo FAX ou e-mail, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, ou prazo definido pelo pregoeiro no chat, a contar da formalização e
definição da proposta no Pregão, para a COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS, Av.
Mauro Ramos n° 950 – Centro Florianópolis/SC CEP: 88020-300.
c) A solicitação de documentos de HABILITAÇÃO COMPLEMENTARES obedecerão ao disposto na
Instrução Normativa SLTI Nº 1 DE 26/03/2014, não sendo concedido prazo inferior a 02 (duas)
horas para RECEBIMENTO deste documentos, por fax ou outros meios de transmissão eletrônica,
conforme previsto no art. 25 do Decreto n° 5.450/2005.

10.2.16. A sessão do pregão será suspensa para aguardar o recebimento da documentação original, no
prazo determinado no chat, para a habilitação da(s) licitante(s).

10.2.17. A(s) licitante(s) vencedora(s) que não cumprir(em) as determinações dos itens 10.2.8, 10.2.9,
10.2.10 e 10.2.15 será(ão) considerada(s) desistente(s), convocando-se a(s) segunda(s) colocada(s), sem
prejuízo das sanções estabelecidas no item 20 deste Edital.

10.2.18. Todas as licitantes participantes deverão acompanhar a sessão, via chat, durante todas as fases
do pregão, assumindo os ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.2.19. As licitantes convocadas que não apresentarem proposta de preço e/ou outros documentos
solicitados de acordo com o Edital, no prazo determinado via chat, serão desclassificadas e consideradas
desistentes, não sendo convocadas posteriormente para qualquer outro item que a empresa venha a se
classificar, sem prejuízo aos itens já aceitos pelo pregoeiro(a).
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11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1. A comprovação da habilitação jurídica, da qualificação econômico-financeira e da regularidade fiscal
na forma e condições estabelecidas neste Edital, será por meio de cadastramento no SICAF (Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores), nos termos da Instrução Normativa nº 02, de 11/10/2010, da SLTI,
assegurado à já cadastrada o direito de encaminhar, via fax, a documentação atualizada e regularizada na
própria sessão do Pregão. Serão realizadas consultas ao SICAF e CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas
ou Suspensas – www.portaltransparencia.gov.br), CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – http://
www.tst.jus.br/certidao) emitida exclusivamente pelo Tribunal Superior do Trabalho, CNIA (Cadastro
Nacional
de
Condenações
Cíveis
por
Ato
de
Improbidade
Administrativa
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e Cadastro de Inidôneos e Cadastro de
Inabilitados (TCU) (https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5 – aba inabilitados e aba inidôneos), sendo
inabilitadas as empresas consideradas inidôneas ou que estiverem suspensas para contratação com a
União. Além destas consultas será necessária apresentação da documentação relacionada no item 11.1.4.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista de licitante
enquadrada domo ME/EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável
por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa, conforme §1º art.43 lei Complementar 123/20016. Neste caso, a sessão
será suspensa para aguardar o envio da documentação, com data e horário de retorno definidos
pelo Pregoeiro.
b) Havendo necessidade a licitante poderá solicitar, por escrito, a prorrogação do prazo, por mais 05
(cinco) dias úteis.
c) As demais licitantes deverão apresentar a documentação dentro do horário definido
Pregoeiro durante a sessão.

pelo

11.1.1. O cadastramento no SICAF deverá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de
cadastramento dos órgãos/entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das
Fundações que integram o Sistema de Serviços Gerais – SISG, após seguidas as instruções contidas no
site www.comprasnet.gov.br.

11.1.2. Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá atender às condições exigidas
para o cadastramento no SICAF, apresentando a documentação discriminada na Instrução Normativa nº 02,
de 11/10/2010, da SLTI, ao órgão cadastrador para validação do respectivo cadastro, até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para a abertura da sessão pública na internet.

11.1.3. No caso de atualização do cadastro realizado no prazo definido acima, porém não constante no
SICAF, a interessada deverá comprovar, na própria sessão do Pregão, o cumprimento desta exigência,
sendo a licitante considerada habilitada neste quesito. A contratação somente se efetivará no caso de o
cadastramento ser efetivado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

11.1.4. O(a) Pregoeiro(a) solicitará, via Chat, à (as) licitante(s) com o menor preço por item/grupo, a
proposta e os documentos de habilitação, abaixo relacionados, que deverão ser transmitidos no prazo a ser
definido pelo pregoeiro via chat, não sendo este inferior a 02 (duas) horas, conforme volume de
documentação a ser recebido para o FAX (48) 3211-6136 ou e-mail: pregao.florianopolis@ifsc.edu.br;

11.1.4.1. A solicitação de documentos de HABILITAÇÃO COMPLEMENTARES obedecerão ao
disposto na Instrução Normativa SLTI Nº 1 DE 26/03/2014, não sendo concedido prazo inferior a 02
(duas) horas para RECEBIMENTO deste documentos, por fax ou outros meios de transmissão eletrônica,
conforme previsto no art. 25 do Decreto n° 5.450/2005.
a) Como requisito para a habilitação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que inexiste de fato superveniente, impeditivo da habilitação no presente certame
licitatório;
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b) Como requisito para a habilitação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;
c) Como requisito para a habilitação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituição Federal.
d) Como requisito para a habilitação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que apresenta proposta absolutamente independente em relação aos demais
licitantes participantes deste Pregão Eletrônico, por consequência, incapaz de frustrar o caráter
competitivo da presente licitação;
e) Atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido material compatível com o objeto
da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando CNPJ,
assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de execução, e a
qualidade dos materiais.
f) Comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido, no mínimo, igual a dez por cento do valor do
produto a ser fornecido, conforme o valor da proposta vencedora constante do Anexo I, relativamente à
data da apresentação da proposta, exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado inferior a
1,00 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC).
g) Como requisito para habilitação no Pregão, a licitante deverá apresentar a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida pelo exclusivamente pelo Tribunal Superior do Trabalho
(http://www.tst.jus.br/certidao/), com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua
emissão conforme Lei Nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
g.1. Caso a empresa não apresente a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) conforme
solicitado, para fins de HABILITAÇÃO o pregoeiro efetuará consulta a online.

11.1.5. Os documentos enviados por fax ou e-mail deverão ser reenviados (originais ou cópias
autenticadas) pelo correio ou pessoalmente, no prazo MÁXIMO de 03 (três) dias úteis, ou prazo definido
pelo pregoeiro, solicitado via chat, a contar da formalização e definição da proposta no Pregão, para o IFSC
– Coordenadoria de Compras e Contratos do Câmpus Florianópolis situado Av. Mauro Ramos n° 950 –
Centro Florianópolis/SC CEP: 88020-300.
SALIENTAMOS QUE OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA O PREGOEIRO NO
PRAZO DETERMINADO.

12. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
12.1. Efetuados os procedimentos previstos nos itens 7, 9 e 10 deste Edital, e sendo aceitável(eis) a(s)
proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) procederá, imediatamente após o
recebimento da documentação, à verificação do atendimento das condições de habilitação da(s) licitante(s).

12.2. A regularidade do cadastramento da licitante no SICAF e situação de regularidade no CEIS, será
confirmada por meio de consulta “online”.

12.3. Procedida a consulta, será impressa declaração demonstrativa da situação da licitante (IN - SLTI nº
02/2010), a qual será juntada ao processo de licitação.

12.4. Será assegurado, à LICITANTE já cadastrada no SICAF, o direito de apresentar, caso esteja com
algum documento vencido, a documentação atualizada e regularizada, na fase de habilitação, por meio do
Fax 3211-6136 ou pregao.florianopolis@ifsc.edu.br devendo, posteriormente, encaminhar ao (à) Pregoeiro
(a), os originais ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, OU PRAZO DEFINIDO PELO
PREGOEIRO, SOLICITADO VIA CHAT, podendo o(a) Pregoeiro(a) verificar a regularidade da LICITANTE
por meio dos sítios.
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12.5. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.

12.6. Se a(s) licitante(s) desatender (em) às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a(s)
oferta(s) subsequente(s), verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da(s) licitante(s), na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a(s) respectiva(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) e a ela(s) adjudicado(s) o(s) item(n)s
objeto(s) do certame, pelo(a) Pregoeiro(a).

12.7. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo(a) Pregoeiro(a), a
adjudicação do(s) item(ns) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s), com posterior
encaminhamento dos autos à Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina, para homologação e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os
procedimentos são os descritos no item 13.

12.8. A indicação do(s) lance(s) vencedor (es), a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem
prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30 do Decreto n.º 5.450/2005, e na legislação
pertinente.

12.9. Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados no
Edital.

12.10. Administração reserva-se o direito de julgando necessário, proceder a diligências junto aos órgãos
emitentes das certidões, bem como solicitar esclarecimentos ou informações complementares relativas a
quaisquer dos documentos apresentados.

12.11. Para fins de habilitação, a verificação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.

12.12. Serão sanados pelo (a) Pregoeiro(a), através de informações ou diligências requeridas, quaisquer
erros evidenciados como meramente formais.

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

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do Sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias, também em meio eletrônico no Sistema Comprasnet, para apresentar
as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões em igual prazo, através de campo próprio, que começará a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

13.1.1. O Pregoeiro decidirá em até 05 (cinco) dias úteis, após o término do prazo de contrarrazões.
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção em recorrer, importará na
decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o(s) objeto(s) à(s) licitante(s)
declarada(s) vencedora(s).

13.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4. O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo.
13.5. Dos atos da Administração, decorrente da aplicação subsidiária da Lei no 8.666/93, caberá:
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I. Recurso, dirigido à REITORA do IFSC, interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
do ato, a ser protocolizado no endereço referido no subitem 21.14 deste Edital, nos casos de:
a) Anulação ou revogação da licitação;
b) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei no 8.666/93;
c) A aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;
II. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III. Pedido de reconsideração de decisão do Ministro da Educação, no caso de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do
ato.

13.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o do artigo 109 da Lei no
8.666/93).

13.7. A intimação dos atos referidos nas alíneas a e b do subitem 13.5 será feita mediante publicação no
Diário Oficial da União.

13.8. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
13.9. Julgados os recursos, a Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina fará a adjudicação do(s) objeto(s) licitado(s) à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s), homologará
a licitação e decidirá quanto à contratação.

13.10. Não serão reconhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão
recebidas as petições de contrarrazões apresentadas intempestivamente ou em desacordo com o disposto
neste Edital.

13.11. Após a Homologação do presente Processo Licitatório, os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados na - Rua 14 de julho 150 – Coqueiros - Florianópolis
– SC, CEP:88075-010.

14. DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Julgados os recursos (se houver) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Reitora do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina homologará a licitação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
15.1. O compromisso para a futura contratação será efetivado através da Ata de Registro de Preços (Anexo
III – Minuta da Ata), com vigência não superior a 12 (doze) meses. Homologada esta licitação, o IFSC
convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de aquisição nas condições estabelecidas. A
contratação do fornecedor será formalizada através da emissão da Autorização de Fornecimento, sempre
que o IFSC julgar necessário, de acordo com suas necessidades e mediante emissão de nota de empenho,
sendo que a licitante terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e
nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos para retirar a Nota de empenho.

15.1.1. Será dispensada a celebração de instrumento específico de Contrato, na forma do dispositivo no
art. 62 da Lei 8.666/93, sendo o mesmo substituído pelos seguintes instrumentos em conjunto:
a) Este Edital com seus Anexos;
b) A proposta escrita e os lances;
c) A Ata de Registro de Preços e seus anexos;
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d) A Autorização de Fornecimento e Nota de empenho;

15.2. Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no SICAF, no ato da contratação, não
apresentar a documentação exigida, ou se recusar injustificadamente em assinar a Ata de Registro de
Preços ou retirar a Autorização de Fornecimento (AF), no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da devida
convocação, é facultado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina convocar
as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os
requisitos habilitatórios efetuar a negociação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

15.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado por
escrito, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFSC.

15.4. A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução da ata, a compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, às mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.5. Os produtos a serem fornecidos deverão ser entregues em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
partir da solicitação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, em perfeitas
condições de consumo e em conformidade com as especificações da proposta de preço e as especificações
técnicas mínimas constantes do Edital.

15.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

15.7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.7.1. A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas nos arts. 18 e
19 do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

15.8. Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.

15.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, em
atendimento ao § 1º do art. 12 do Decreto nº 7.892, de janeiro de 2013.

15.10. A Ata de Registro de Preços não será superior a doze meses, conforme artigo 12º do Decreto 7.892,
de janeiro de 2013.

15.11. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços ficam definidos no art. 22, do
Decreto 7.892/2013.
15.12. A fiscalização será exercida no interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de
seus agentes e prepostos.

15.13. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços do licitante vencedor deste
certame, farão parte integrante da Autorização de Fornecimento (AF), independente de transcrição.

15.14. Para cada solicitação de materiais, o IFSC emitirá uma Autorização de Fornecimento (AF) e Nota de
Empenho. A AF e Nota de Empenho substituirão o Contrato conforme previsto na Lei 8.666/93.

15.14.1. O IFSC não se obriga a adquirir os quantitativos totais previstos nesta licitação, sendo a
conveniência restrita ao orçamento e as necessidades de cada Campus.

15.15. As empresas optantes pelo SIMPLES ficam obrigadas a apresentar ao órgão ou à entidade, quando
da assinatura da Declaração de Concordância à Ata de Registro de Preços, declaração de acordo com art.
6° da IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e anexo V deste Edital.
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16. DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº
8.666/93, no Decreto nº 7.892/13 e Decreto nº 9.488/18, na IN-MARE nº 08/98 e IN-SEAP 04/99, relativas à
utilização do Sistema de Registro de Preços.

16.2. Havendo remanescente de material a ser entregue, inclusive em função do direito de acréscimo, não
exercido pelos órgãos ou entidades usuárias do registro, poderão estas autorizar o IFSC a proceder o
devido apostilamento na respectiva Ata de registro de preços e acatar os eventuais pedidos de outros
órgãos e ou entidades da Administração não participantes desta Licitação.

16.3. O IFSC é o órgão responsável pelos atos, controle e administração da Ata de Registro de Preços
decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de
registro e os quantitativos a serem contratados, o fornecedor para o qual será emitida a autorização de
fornecimento/pedido.

16.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme redação dada
pelo art. 22 § 6º do, Decreto 7.982, de janeiro de 2013.

17. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
17.1. A inexecução total ou parcial dos instrumentos previstos nas alíneas a), b) e c) do item 15.1.1 enseja
a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

17.2. Os procedimentos de rescisão, tanto os amigáveis, como os determinados por ato unilateral da
Contratante, serão formalmente motivados, asseguradas, à Contratada, na segunda hipótese, a produção
de contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da
Administração para quê, se o desejar, a Contratada apresente defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados de seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação comprovada da decisão rescisória.

17.3. Quanto a sua forma a rescisão poderá ser:
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração e;
c) Judicial, nos termos da legislação.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1 As possíveis despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrá no exercício de
2018/2019 através das seguintes Dotações Orçamentárias da União: Órgão/Unidade 158516 – Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina: Programa de Trabalho resumido: 108974;
Natureza da Despesa: 449052; Material Permanente, Fonte: 8100000000.

19. DO PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado pelo IFSC, em moeda nacional, mediante Ordem Bancária, e ocorrerá
até o 15o (décimo quinto) dia útil após o recebimento definitivo por servidor do IFSC, observando-se, antes
do pagamento, a comprovação da regularidade do cadastramento no SICAF.
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19.1.1. O recebimento dos materiais será provisório na entrega, havendo o recebimento definitivo em até
10 (dez) dias úteis, após decorrido o prazo do recebimento provisório.

19.2. A critério da Contratante, poderão ser utilizadas parte dos pagamentos devidos para cobrir possíveis
despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras, de responsabilidade da Contratada.

19.3. Em atendimento ao Protocolo ICMS nº 42/2009 e Protocolo CONFAZ/ICMS nº 191, deverão emitir
Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, todas as empresas
que possuírem a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal, e realizarem operações com a Administração
Pública.

19.4. A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

19.4.1. A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida com o CNPJ do Câmpus requisitante, conforme
descrição abaixo:
CÂMPUS

CNPJ

Araranguá

11.402.887/0008-37

Caçador

11.402.887/0018-09

Canoinhas

11.402.887/0012-13

Chapecó

11.402.887/0007-56

Continente

11.402.887/0004-03

Criciúma

11.402.887/0009-18

Florianópolis

11.402.887/0002-41

Garopaba

11.402.887/0021-04

Gaspar

11.402.887/0010-51

Geraldo Werninghaus

11.402.887/0019-90

Itajaí

11.402.887/0013-02

Jaraguá do Sul

11.402.887/0005-94

Joinville

11.402.887/0006-75

Lages

11.402.887/0011-32

Palhoça Bilíngue

11.402.887/0015-66

Reitoria

11.402.887/0001-60

São Carlos

11.402.887/0022-95

São José

11.402.887/0003-22

São Miguel do Oeste

11.402.887/0014-85

Tubarão

11.402.887/0020-23

Urupema

11.402.887/0016-47

Xanxerê

11.402.887/0017-28
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Para o Campus Avançado de São Lourenço do Oeste, a Nota Fiscal deverá ser emitida no CNPJ da
Reitoria, sendo os materiais entregues no respectivo Campus.

19.4.2. Na nota fiscal eletrônica DEVERÁ vir discriminado o número de série do equipamento para fins
de conferência e solicitação de garantia.

19.5. Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem como a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as
alíquotas previstas para o objeto desta licitação, conforme IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

19.6. Não haverá a retenção prevista no subitem 19.5 caso a Contratada seja optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ou se encontre
em uma das situações elencadas no artigo 4º da IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

19.7. Para usufruir o direito, apresentado no subitem 19.6, a contratada deverá, quando da assinatura da
Declaração de Concordância à Ata de Registro de Preços, apresentar a declaração, conforme art. 6°da IN
RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e anexo V deste Edital, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos
e contribuições de acordo com a legislação específica. A não apresentação da declaração implica na
retenção integral dos impostos.

19.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, desde que a Contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação
financeira, devido pelo Contratante será calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM =

Encargos moratórios

N=

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

VP =

Valor da prestação a ser paga

I=

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

TX
365

TX =

I=

6/100 I=

0,00016438

365

Percentual da Taxa anual = 6%.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS POR INADIMPLEMENTO
20.1. Em caso de não envio da amostra, dos documentos de habilitação de acordo com os itens 10.2.15 e
11.1.4, inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, quantidade
inferior ao solicitado, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:
I. Advertência.
II. Multas (que deverão ser recolhidas em favor do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de
Santa Catarina, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do somatório dos itens entregues com atraso (AF), por dia
de atraso na entrega do material, limitados a 10%(dez por cento) do mesmo valor.
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b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização de Fornecimento (AF), por infração a
qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro
na reincidência.
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preços vencedora, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preço ou deixar de apresentar os
documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preço, no caso de rescisão do contrato por
ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa,
independente das demais sanções cabíveis;
e) de 10% (dez por cento) do valor total do somatório dos itens entregues em desacordo com o Edital e
a proposta de preços aceita na sessão do pregão;
f) de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de não-substituição do
material no prazo determinado no Termo de Referência, caso não estaria de acordo com a
especificação exigida em Edital, limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material e/ou a sua substituição, de forma
a configurar, nessa hipótese inexecução parcial da obrigação assumida;
g) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de cancelamento
integral da ata por ato unilateral da administração, motivada por culpa da Contratada ou a pedido da
mesma;
III. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta de preço, não
assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento
(AF), deixar de entregar documentação solicitada, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no item 20.1, Il deste instrumento editalício.

20.2. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

20.2.1. É OBRIGATÓRIO a apresentação de ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO EM SUA PROPOSTA
DE PREÇOS BEM COMO NA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
conforme Modelos anexos deste edital para fins de recebimento de notificações, comunicados, intimações,
empenhos bem como Autorizações de Fornecimento.
a) Empresas que retirarem o edital pelo Sistema Comprasnet, tem a obrigação de manter atualizado
seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) para os fins
expostos acima;
b) Caso a Licitante/Fornecedor opte por enviar o Termo de Retirada de Edital, fica esta OBRIGADA a
apresentar no mesmo um ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO para os fins expostos acima.
c) A Empresa assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo email institucional informado na DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFSC considerará como
recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega. Assumindo o compromisso de avisar o IFSC
quando houver mudança do e-mail.

20.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e
contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
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20.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o
valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o
valor complementar. A multa não paga será cobrada administrativa e/ou judicialmente, com a inscrição na
Dívida Ativa da União.

20.4.1. Não havendo o pagamento da multa no vencimento constante na GRU e, inexistente garantia
contratual, haverá a atualização dos valores conforme fórmula constante no item 19.7 deste Edital.

20.5. As sanções previstas nos incisos I e III da cláusula 20.1 poderão ser aplicadas juntamente a do inciso
II, da mesma cláusula.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante,
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta
durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do
órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

21.3. É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

21.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.

21.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não
implicarão direito à contratação.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário.

21.7. A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina poderá revogar a
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

21.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

21.9. O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos ou
conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste Pregão.

21.10. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, e horário anteriormente estabelecido.

21.11. A

sessão pública poderá ser acompanhada pelos interessados através do sítio
http://www.comprasnet.gov.br (Acesso Livre), local onde também ficará disponível a Ata de realização do
certame, após o encerramento da sessão pública.

21.12. Cópia do Edital e seus Anexos estará disponibilizada nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://
www.ifsc.edu.br.
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21.13. As licitantes que retirarem o Edital na página do IFSC deverão encaminhar o termo de retirada de
Edital para o FAX (48) 3211-6136, para futura comunicação. A falta de remessa deste termo exime a
Administração de comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório e de
quaisquer informações adicionais.

21.14. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser recebidos pelo (a)
Pregoeiro (a) no PRAZO MÁXIMO de 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço pregao.florianopolis@ifsc.edu.br, os
quais serão respondidos até 24 (vinte e quatro) horas ANTES DO HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO do
pregão EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA COMPRASNET, dando maior clareza e publicidade ao
processo. Demais informações poderão ser obtidas no endereço - Coordenadoria de Compras e Contratos
do Câmpus Florianópolis situado Av Mauro Ramos n° 950 – Centro Florianópolis/SC, CEP: 88020-300 Tel
(48) 3211-6048 e Fax (48) 3211-6136.

21.15. Foro: As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária de
Florianópolis/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos
no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

21.16. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a).
21.17. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I

Termo de Referência

Anexo II

Modelo de Planilha para Cotação

Anexo III

Minuta da Ata de Registro de Preços (com Anexos III-A e III-B)

Anexo IV

Modelo da Autorização de Fornecimento

Anexo V

Declaração do Simples Nacional (IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.)

Anexo VI

Dados para Cadastramento da Empresa

Florianópolis, 02 de outubro de 2018.
ALINE HEINZ BELO
Pró-reitora de Administração do IFSC
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo n.º 23292.040388/2018-38
Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso incisos I e II, do artigo 8º e
inciso II do artigo 21 do Decreto 3.555/00 e inciso I e § 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/05, de
31/05/2005.

1. INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina pretende contratar pessoa jurídica,
com base na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto n.º 5.450/05, de 31/05/2005, Decreto n. 7.892, de
janeiro de 2013; Decreto 8.538/15; e na Portaria MP/SLTI n.º 5 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão-MP, de 11.06.2003, e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93, de 21/06/1993, Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e nas demais normas legais e regulamentares, através
de Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços, para a aquisição de materiais PERMANENTEs
QUÍMICA E FÍSICA relacionados na planilha de especificações técnicas mínimas.

2. OBJETO
Constitui objeto do presente pregão, selecionar para possível contratação, pessoa jurídica para aquisição de
materiais permanentes QUÍMICA E FÍSICA, para atender as necessidades do IFSC, pelo SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, com menor preço unitário por item/grupo.
As especificações dos materiais e quantidades
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS.

dos

itens

estão

apresentadas

na

planilha

3. JUSTIFICATIVA
O Instituto Federal de Santa Catarina, visando suprir possíveis demandas no exercício de suas atividades,
realiza licitações através do Sistema de Registro de Preços. Essas licitações são feitas de forma
compartilhada, ou seja, atendendo todos os Câmpus no Estado de Santa Catarina. Atualmente participam
das licitações os Campus Araranguá, Caçador, Canoinhas, Cerfead, Chapecó, Criciúma, Florianópolis,
Florianópolis – Continente, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul – Centro, Jaraguá do Sul – Rau,
Joinville, Lages, Palhoça, Reitoria, São Carlos, São José, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste,
Tubarão, Urupema e Xanxerê.
A finalidade do IFSC é formar e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional e tecnológica,
nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar
pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em
estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e
regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada. Neste sentido, a presente licitação tem
como objetivo garantir celeridade e eficiência no momento da aquisição, garantindo a qualidade nos
serviços prestados ao cidadão.
A modalidade de licitação definida neste processo cumpre o disposto nos Decretos nº 5.450/2005 e
7.892/2013, permitindo assim a aquisição de forma parcelada, nas quantidades e no momento adequado às
necessidades do IFSC.
Os materiais solicitados beneficiará 530 alunos de primeira a quarta fase dos cursos de química, eletrônica,
eletrotécnica, edificações e saneamento integrado ao ensino médio. Atingirá também as atividades
experimentais de física I, física II e física III para os cursos de engenharia elétrica, eletrônica, civil e
mecatrônica com aproximadamente 320 alunos.
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4. GENERALIDADES
a) Os materiais deverão ser entregues nas quantidades determinadas na nota de empenho, de acordo
com os quantitativos descritos no item por respectivo Câmpus do IFSC, nos seguintes endereços:
b) Locais de Entrega:

CÂMPUS

ENDEREÇO

Câmpus Araranguá

Av. XV de Novembro, s/nº – Bairro Aeroporto – CEP: 88900-000 –
Araranguá – SC – Fone: (48) 3311-5000; e-mail:
compras.ararangua@ifsc.edu.br.

Câmpus Caçador

Av. Fahdo Thomé, 3000, Champagnat – Caçador – SC – 89500-000,
Fone: (49) 3561-5700; e-mail: compras.cdr@ifsc.edu.br.

Câmpus Canoinhas

AV. Expedicionários, 2150 – Bairro Campo do Água Verde – CEP 89460000 – Canoinhas SC: Fone: (47) 3627- 4500; e-mail:
compras.canoinhas@ifsc.edu.br.

Cerfead

Rua Duarte Schutel, 99 – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88015-640;email: compras@ifsc.edu.br; Fone: (48) 3131-8816.

Câmpus Chapecó

Av. Nereu Ramos, 3450 D – Bairro Seminário – Chapecó/SC CEP:
89813-000 – Fone: (49) 3313-1240; e-mail:
compras.chapeco@ifsc.edu.br.

Câmpus Criciúma

SC 443, km 01, nº. 845 – Bairro Vila Rica – Criciúma – SC – CEP 88813600; Esquina com Rua Antônio Daré; Fone: (48) 3462-5000; e-mail:
compras.criciuma@ifsc.edu.br.

Câmpus Florianópolis

Av. Mauro Ramos, 950 – Centro – Florianópolis/SC. CEP: 88020-300 –
Almoxarifado, Fone: (48) 3211-6000; e-mail: compras.fpolis@ifsc.edu.br.

Câmpus Florianópolis-Continente

Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros - Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010;
Fone (48) 3877-8400; e-mail: compras.continente@ifsc.edu.br.

Câmpus Garopaba

Rua Maria Aparecida Barbosa, nº 153, Loteamento Vila de Campo - Bairro
Campo Duna – Garopaba - SC – CEP 88495-000; Fone (48) 3254-7330;
e-mail: compras.garopaba@ifsc.edu.br.

Câmpus Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510 – Bairro Bela Vista – Gaspar – SC; CEP
89110-971; Fone: (47) 3318-3700; e-mail: compras.gaspar@ifsc.edu.br.

Câmpus Itajaí

Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3899, Bairro Ressacada – Itajaí –
SC; CEP 88307-303; Fone: (47) 3390-1200; e-mail:
compras.itj@ifsc.edu.br.

Câmpus Jaraguá do Sul – Rau

Rua dos Imigrantes, nº 445 – Bairro Rau – 89254-430 – Jaraguá do Sul;
Fone: (47) 3276-9600; e-mail: compras.gw@ifsc.edu.br

Câmpus Jaraguá do Sul

Av. Getúlio Vargas, nº 830 – Centro – Jaraguá do Sul – CEP: 89251-000,
Fone: (47) 3276-8700; e-mail: compras.jar@ifsc.edu.br.

Câmpus Joinville

Rua Pavão, 1337 – Loteamento Novo Horizonte – Bairro Costa e Silva,
Joinville/SC – CEP: 89220-618 – Fone: (47) 3431-5600; e-mail:
compras.joinville@ifsc.edu.br.

Câmpus Lages

Rua Heitor Vila Lobos, s/n – Bairro São Francisco – Lages – CEP 88506400, Fone: (49) 3221-4200; e-mail: compras.lages@ifsc.edu.br.

Câmpus Palhoça-Bilíngue

Rua João Bernardino da Rosa – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca
– Palhoça – SC – CEP 88137-010; Fone: (48) 3341-9700; e-mail:
compras.phb@ifsc.edu.br.
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Câmpus São Carlos

Rua Aloisio Stoffell, 1271 – Jardim Alvorada – São Carlos/SC – CEP
89885-000; Fone: (49) 3325-4149; e-mail: compras.sca@ifsc.edu.br

Câmpus São José

R. José Lino Kretzer, 608 – Bairro Praia Comprida – CEP: 88103-310 São
José – SC; Fones: (48) 3381-2800 e Fax: 3381-2812; e-mail:
compras.sje@ifsc.edu.br

SC 480, no Distrito de Frederico Wastner – São Lourenço do Oeste/SC –
Câmpus São Lourenço do Oeste CEP 89990 000; Fones: (049) 3344-8495; e-mail:
compras.slo@ifsc.edu.br.
Câmpus São Miguel do Oeste

Rua 22 de Abril, s/n – Bairro São Luiz – São Miguel do Oeste – SC 89900970, Fone: (49)3631-0400; e-mail: compras.smo@ifsc.edu.br.

Câmpus Tubarão

BR 101 Sul, km 336 – Fone: (48) 3301-9101; E-mail:
compras.tub@ifsc.edu.br

Câmpus Urupema

Estrada do Senadinho s/n – Centro – Urupema – SC – 88625-970, Fone:
(49) 3236-3100; e-mail: compras.urupema@ifsc.edu.br.

Câmpus Xanxerê

Rua Euclides Hack, 1603 – Bairro Veneza – Xanxerê – SC – 89820-000;
Fone: (49) 3441-7900; e-mail: compras.xxe@ifsc.edu.br.

Av. 14 de julho 150 – Coqueiros – Florianópolis – SC – CEP:88075-010 –
Fones: (48) 3877-9000; e-mail: compras@ifsc.edu.br.
c) a contratada se obriga a entregar todo o material, no mesmo momento, na quantidade informada na
Autorização de Fornecimento (AF). Somente poderá ser aceita a entrega parcial, na hipótese dos itens
“d” e “e” abaixo, sob pena de devolução de todo material, no caso do empenho/AF não estar completa;

Reitoria

d) o material só poderá ser entregue parcialmente, se a licitante encaminhar justificativa, solicitando o
cancelamento dos itens pendentes juntamente ao material, para ser avaliada pela Administração e
posterior aplicação de penalidades;
e) a Administração poderá solicitar a antecipação da entrega de parte dos materiais constantes da
Autorização de Fornecimento, somente se a licitante conseguir atender ao pedido;
f) Em atendimento ao Protocolo ICMS nº 42/2009 e Protocolo CONFAZ/ICMS nº 191, deverão emitir
Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, todas as
empresas que possuírem a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal, e realizarem operações com a
Administração Pública.
f.1. A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida com o CNPJ do Câmpus requisitante, conforme descrição
abaixo:
CÂMPUS

CNPJ

Araranguá

11.402.887/0008-37

Caçador

11.402.887/0018-09

Canoinhas

11.402.887/0012-13

Chapecó

11.402.887/0007-56

Continente

11.402.887/0004-03

Criciúma

11.402.887/0009-18

Florianópolis

11.402.887/0002-41

Garopaba

11.402.887/0021-04

Gaspar

11.402.887/0010-51
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Geraldo Werninghaus

11.402.887/0019-90

Itajaí

11.402.887/0013-02

Jaraguá do Sul

11.402.887/0005-94

Joinville

11.402.887/0006-75

Lages

11.402.887/0011-32

Palhoça Bilíngue

11.402.887/0015-66

Reitoria

11.402.887/0001-60

São Carlos

11.402.887/0022-95

São José

11.402.887/0003-22

São Miguel do Oeste

11.402.887/0014-85

Tubarão

11.402.887/0020-23

Urupema

11.402.887/0016-47

Xanxerê

11.402.887/0017-28



Para o Câmpus Avançado de São Lourenço do Oeste, a Nota Fiscal deverá ser emitida no CNPJ da
Reitoria, sendo os materiais entregues no respectivo Câmpus.

g) Na proposta a ser apresentada, deverá indicar o preço unitário por item, fixo e irreajustável, com
somente duas casas após a vírgula, devendo já estar inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros e as
despesas decorrentes da aquisição dos materiais, bem, assim, deduzidos quaisquer descontos que
venham a ser concedidos;
h) a proposta a ser apresentada não poderá ter validade inferior a 100 (cem) dias;
i) A licitante para ser contrata deverá possuir o cadastramento obrigatório no SICAF.
j) O valor total estimado da presente licitação é de R$ 1.763.418,43 (UM MILHÃO E SETECENTOS E
SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
k) Na nota fiscal eletrônica DEVERÁ vir discriminado o número de série do equipamento para fins de
conferência e solicitação de garantia.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Entregar os materiais nos endereços citados no item 4 deste termo e em perfeitas condições, nas
quantidades informadas em cada Autorização de Fornecimento (A.F), atendendo as especificações da
planilha ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS e conforme MARCA E MODELO informados no
sistema eletrônico;
b) A CONTRATADA fica responsável pela entrega, que deverá ser feita em qualquer uma das
dependências do Câmpus solicitante, ficando assim responsável pela logística, tanto externa quanto
internamente ao Câmpus, devendo a mesma, caso necessário, antes da entrega, contactar
departamento responsável pelo recebimento, para fins de alinhamento da entrega.
c) Responsabilizar-se por qualquer atraso ou problemas na entrega, mesmo que ocasionados pela
transportadora;
d) Entregar os materiais em até 45 (QUARENTA E CINCO) [DIAS CORRIDOS PARA MATERIAIS DE
PROCEDENCIA NACIONAL] E 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS [PARA MATERIAIS DE QUE
NECESSITEM DE IMPORTAÇÃO], após o envio da Autorização de Fornecimento (AF), exceto se
estabelecido prazo diferente na especificação do material;
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e) As propostas apresentadas não poderão prever prazo de entrega acima do prazo estabelecido neste
Termo de Referência;
f) Todos os itens constantes da nota de empenho devem ser entregues no mesmo momento, nas
condições e locais conforme consta deste Anexo (não será aceita a entrega parcelada dos itens).
g) Aguardar a conferência dos produtos no ato do recebimento. Havendo falta de produto, todo o
material será devolvido (será aceito somente se a licitante encaminhar a solicitação de cancelamento do
item faltante);
h) Solicitar por escrito o cancelamento de algum item ou parte deste, para ser avaliado pela DireçãoGeral, e assumir os ônus da aplicação das penalidades previstas neste Edital;
i) Substituir os materiais, objeto deste Edital, que apresentarem qualquer tipo de defeito ou que
estiverem fora das especificações contidas na proposta de preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
após a comunicação formal do IFSC. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que formalizado,
justificado e aceito pelo IFSC. Esta prorrogação somente será aceita caso seja feita dentro do prazo da
notificação.
j) Materiais entregues em desacordo com o Edital e não retirados em até 05 (cinco) dias úteis após
comunicação formal do IFSC, serão descartadas. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que
formalizado, justificado e aceito pelo IFSC. Esta prorrogação somente será aceita caso seja feita dentro
do prazo da notificação.
k) Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando em
serviço,
l) Manter, durante a vigência das obrigações assumidas, as condições de Habilitação exigidas para este
Pregão;
m) Assinar a Ata de registro de Preços em até 03 (três) dias úteis, após a convocação;
n) Entregar os materiais parceladamente, durante a vigência da Ata, de acordo com as quantidades
solicitadas em cada Autorização de Fornecimento.
o) Arcar com todos os custos para cumprimento da garantia, inclusive no caso de necessidade de
transporte (técnicos ou equipamentos).
p) Cumprir o prazo de garantia de acordo com o especificado em cada item neste Termo de Referência
ou conforme o prazo estabelecido na proposta de preços, caso este seja maior que o mínimo
estabelecido.
q) Arcar com os custos relativos a entregas realizadas em locais incorretos;
r) Os problemas apresentados durante o prazo de garantia devem ser solucionados em até 30 (trinta)
dias corridos após a comunicação formal da contrante;
s) As solicitações de alteração de preços e/ou o cancelamento de itens da Ata Registrada deverão ser
formalizadas, devidamente justificadas e encaminhadas à Coordenação de Registro de Preços da
Reitoria. As solicitações serão analisadas criteriosamente pela Reitoria do IFSC no prazo de 15 (quinze)
dias.
t) Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, ainda que involuntariamente, às
instalações do prédio, máquinas, equipamentos e demais bens do IFSC, durante a entrega dos
materiais, substituindo os referidos bens por outros semelhantes, em prazo que lhe será expressamente
combinado pela Contratante;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente
o Contrato;
b) Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos necessários que
eventualmente venham a ser solicitados sobre os materiais;
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c) Aplicar as penalidades cabíveis, previstas neste Edital, garantindo a prévia defesa;
d) Efetuar o recebimento provisório no momento da entrega dos materiais e o definitivo no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, após decorrido o prazo do recebimento provisório. O pagamento será
efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento definitivo;
e) Solicitar por escrito, durante o período de recebimento, a substituição dos materiais que
apresentarem defeito ou não estiverem de acordo com a proposta;
f) Solicitar a licitante vencedora que assine a Ata de Registro de Preços ou retire a Nota de Empenho,
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação;
g) Solicitar por escrito, durante o prazo de garantia, o conserto ou a substituição dos materiais que
apresentarem defeito;
h) Determinar as sanções administrativas decorrentes da inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas pela licitante, que incluirão o registro de ocorrência junto ao SICAF e até restrições quanto à
contratação junto a Administração Pública.
i) Enviar à contratada as Autorizações de Fornecimento, por fax ou e-mail, assegurando-se de que a
contratada recebeu o documento.

7. NORMAS GERAIS DE FORNECIMENTO
a) Os produtos com prazo de validade deverão ser entregues com no máximo 25% do prazo de
validade corrido.
b) Dependendo das especificações dos produtos, estes deverão ser entregues com as embalagens
íntegras, limpas, atóxicas, contendo data de fabricação e validade, nome e marca do produto;
c) As especificações e critérios técnicos particulares de cada produto são soberanos às normas gerais
aqui explicitadas.
d) Deverão ser observadas as condições de transporte necessárias para a garantia da qualidade e
conservação dos materiais.

8. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
8.1. Em caso de inexecução do objeto do presente Termo de Referência, erro de execução, execução
imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa:
I. Advertência.
II. Multas (que deverão ser recolhidas em favor do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de
Santa Catarina, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do somatório dos itens entregues com atraso (AF), por dia
de atraso na entrega do material, limitados a 10%(dez por cento) do mesmo valor.
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização de Fornecimento (AF), por infração a
qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro
na reincidência.
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preços vencedora, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preço ou deixar de apresentar os
documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preço, no caso de rescisão do contrato por
ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa,
independente das demais sanções cabíveis;
e) de 10% (dez por cento) do valor total do somatório dos itens entregues em desacordo com o Edital e
a proposta de preços aceita na sessão do pregão;
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f) de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de não-substituição do
material no prazo determinado no Termo de Referência, caso não estaria de acordo com a
especificação exigida em Edital, limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material e/ou a sua substituição, de forma
a configurar, nessa hipótese inexecução parcial da obrigação assumida;
g) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de cancelamento
integral da ata por ato unilateral da administração, motivada por culpa da Contratada ou a pedido da
mesma;
III. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata
de Registro de Preços ou retirar a Nota de Empenho/AF, deixar de entregar documentação solicitada,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no
item Il.
8.1.1. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
8.2. É OBRIGATÓRIO a apresentação de ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO EM SUA PROPOSTA DE
PREÇOS BEM COMO NA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
conforme Modelos anexos deste edital para fins de recebimento de notificações, comunicados, intimações,
empenhos bem como Autorizações de Fornecimento.
a) Empresas que retirarem o edital pelo Sistema Comprasnet, tem a obrigação de manter atualizado
seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) para os fins
expostos acima;
b) Caso a Licitante/Fornecedor opte por enviar o Termo de Retirada de Edital, fica esta OBRIGADA a
apresentar no mesmo um ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO para os fins expostos acima.
c) A Empresa assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo email institucional informado na DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFSC considerará como
recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega. Assumindo o compromisso de avisar o IFSC
quando houver mudança do e-mail.
8.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e
contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas
aqui estipuladas e também previstas na Lei 8.666/93.
8.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o
valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o
valor complementar. A multa não paga será cobrada administrativa e/ou judicialmente, com a inscrição na
Dívida Ativa da União.
8.4.1. Não havendo o pagamento da multa no vencimento constante na GRU e, inexistente garantia
contratual, haverá a atualização dos valores conforme fórmula constante no item 9.2 deste Termo de
Referência.
8.5. As sanções previstas nos incisos I e III desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente a do inciso II,
desta cláusula.

9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento deverá ser efetuado integral até o 15º (décimo quinto) dia útil após o aceite definitivo do
material, em sua totalidade, e atesto da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança;
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9.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira, devido pelo
Contratante será calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM =

Encargos moratórios

N=

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

VP =

Valor da prestação a ser paga

I=

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

TX
365

TX =

I=

6/100 I=

0,00016438

365

Percentual da Taxa anual = 6%.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As possíveis despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto do presente Termo de Referência
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina: Gestão: 26438, Fonte de Recurso 8100000000; Programa de Trabalho 108974;
Natureza da despesa 0449052, UASG: 158516, exercício de 2018/2019.

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
11.1. Os itens ou lotes com valores de até R$ 80.000,00 são de participação exclusiva de ME/EPP em
atendimento ao art. 6°, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015.
11.2. As propostas a serem apresentadas devem atender no mínimo as especificações, quantidades e o
preço máximo por item, conforme informados na tabela abaixo:
As descrições/valores dos itens deste processo encontram-se no anexo intitulado - Quadro de
especificações mínimas.
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2018 – IFSC
MODELO DE PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇO
1. PARA LANÇAR A PROPOSTA NO SISTEMA COMPRASNET:
A licitante deverá preencher o campo da ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO, com as
informações sobre o item, esclarecendo todas as especificações técnicas do serviço/material, conforme o
solicitado no Anexo I, sendo desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo:
a) Não serão aceitas descrições genéricas, sem apresentação mínima das características do item,
como por exemplo: “conforme Edital”, “atendemos o Edital”, dentre outras ou que identificarem a
licitante;
b) O campo fabricante deverá ser preenchido com o nome de um fabricante;
c) O campo Marca deverá ser preenchido com somente uma marca, se houver.
d) O campo Modelo, deverá ser preenchido somente com um modelo, se houver.

2. PARA ENCAMINHAR A PROPOSTA DEFINITIVA - PARA A LICITANTE
VENCEDORA:
A Proposta escrita, a ser encaminhada pela licitante vencedora, após a fase de lances, deverá especificar
detalhadamente o objeto, contemplando todas as especificações técnicas:
a) Descrição detalhada;
b) Quantidade, MARCA, MODELO, FABRICANTE, preço unitário e preço total - conforme preenchido no
COMPRASNET;
c) Preços expressos em real, com no máximo duas casas após a vírgula;
d) Identificação da empresa: CNPJ, endereço, telefones, e-mail, representante legal e responsáveis
pelo contato;
e) Validade da proposta e prazo de garantia.
f) OBRIGARÓRIO APRESENTAÇÃO DE E-MAIL VÁLIDO PARA CONTATO, EM ATENDIMENTO AO
ITEM 8.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA

EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ
TELEFONE/FAX
E-MAIL
Item

Qtde

Unid

Especificação
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Preço

Preço

Unitário

total

Marca/
Modelo

VALOR TOTAL

R$

Data, XX/XX/20XX

Assinatura e identificação
(nome completo e CPF) do Representante Legal
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ANEXO III
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2018
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS IFSC
Pregão nº 128/2018 - SRP
Processo nº 23292.040388/2018-38
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ nº
11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC –
CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua
Reitora, Sra MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 - SSP/SC, CPF 591.649.809-87,
realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº
10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa N° 6, de 25 de julho de 2014,
Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 128/2018, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no
Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a
aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os
referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no
certame acima enumerado.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as
empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 128/2018, cujo objeto é a
possível compra de MATERIAL PERMANENTE QUÍMICA E FÍSICA para o IFSC, conforme descrito no
Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA
A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze), compreendendo o período de
XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX.
Subcláusula Primeira - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC não será
obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
favorecimento em igualdade de condições.
Subcláusula segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas
no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública
Federal, desde que autorizados pelo IFSC.
Subcláusula Primeira - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de Registro de
Preços é especificado conforme o Anexo I.
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Subcláusula Segunda - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Subcláusula Terceira - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta
apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s) qual(is)
terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão
eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de Fornecimento,
conforme Anexo IV do Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao Banco do
Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado até 15 (quinze) dias do
aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira. Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC irá estimar o consumo
mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após as entregas das
quantidades previstas na referida autorização.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o
aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
Subcláusula Segunda. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal
Fatura correspondente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será
descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.
Subcláusula Única. A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão que
originou esta Ata.

9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em atendimento ao
§1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajustamento de
preços.
Subcláusula única. Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a concessão de
reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o
disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
I. Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa;
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos
que deram origem ao registro de preços;
h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a
publicação.
II. II- Pelas detentoras, quando:
a) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta
Ata de Registro de Preços;
b) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior, devidamente comprovados;
c) à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na
Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E
EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo
Ordenador de Despesas do IFSC.
Subcláusula Primeira - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total
ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não contratar
o objeto deste pregão.

13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas
vencedoras.
Instituto Federal de Santa Catarina
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Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº __ /__e às propostas
aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 8.666/93 e
demais normas aplicáveis.

Florianópolis, XX de XXXXXXXXXXX de 20XX.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata dá-se pelas Declarações de Concordância anexas.
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ANEXO III-A DO EDITAL
ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão nº 128/2018 - SRP
Processo nº 23292.040388/2018-38
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do
Pregão.

EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ
TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF
ITEM UNID QTDE

TOTAL

ESPECIFICAÇÃO

R$

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

ANEXO III-B DO EDITAL
ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 128/2018 – IFSC
A empresa ____________________________________________________
Declara para os devidos fins, que:
1. recebeu a Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 128/2018 do IFSC, contendo
____________ páginas (incluindo Ata e anexos) e;
2. concorda com todos os termos da referida Ata e o Anexo I, com os preços registrados.
3. Assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo e-mail
institucional (e-mail da empresa @........) Concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail,
o IFSC considerará como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega. Assumindo o compromisso
de avisar o IFSC quando houver mudança do e-mail
_______________________, ___ de _______________ de 20XX.

____________________________________
(assinatura e identificação do Representante Legal e Carimbo da Empresa)

Instituto Federal de Santa Catarina
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2018 – IFSC
MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
LOCAL DE ENTREGA:
CONTRATADO
CNPJ
TELEFONE
ENDEREÇO
NOTA DE EMPENHO Nº
DATA DA SOLICITAÇÃO
Item

Unid

Especificação

_____________________________
Nome e Assinatura
Responsável IFSC

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

Qtd

Preço

Preço

Unitário

total

ANEXO V
A Empresa optante pelo SIMPLES deve apresentar esta declaração quando da assinatura da Declaração de
Concordância à Ata de Registro de Preços conforme determinado na legislação e no subitem 19.7 do Edital.
Da Instrução Normativa RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE CONFORME ART. 6º DA
REFERIDA IN
Ilmo. Sr. (autoridade a quem se dirige)
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o Nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX
DECLARA à (nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I. Preenche os seguintes requisitos:
a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente as demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica
(art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990).
Local e data

Assinatura do Responsável e Identificação

Instituto Federal de Santa Catarina
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ANEXO VI
DADOS PARA CADASTRAMENTO DA EMPRESA
PROCESSO 23292.040388/2018-38
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 128/2018
Confirmo que os dados abaixo relacionados, referentes à empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, estão
atualizados e podem ser utilizados para atendimento ao disposto no item 9.2.1 do Edital de licitação.
Assumo a responsabilidade de manter estes dados atualizados, junto ao Departamento de Registro
de preços do IFSC, através do e-mail srp@ifsc.edu.br, no mínimo durante a vigência da referida ATA.
EMPRESA (Razão
Social)
CNPJ
ENDEREÇO
CEP
CIDADE

ESTADO

TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF REPRESENTANTE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO VÁLIDO
(e-mail)
Cidade, XX de XXXXXXX de 20XX.
Atenciosamente,

Representante da Empresa
Cargo Ocupado
Baixar arquivo editável

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 05/10/2018 13:03

QUADRO

DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.040388/2018-38 - PE 128/2018 - IFSC
Assunto: PERMANENTE QUÍMICA E FÍSICA - 2018

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

"Agitador Magnético com aquecimento mostrador da temperatura
através de display digital. Placa de aquecimento confeccionada em
cerâmica com resistência química .Possui circuito de segurança para
temperatura máxima e indicador de superfície quente mesmo quando o
equipamento esta desligado. possui controle automático da
temperatura da amostra. Possui painel de controle elevado para
proteção contra derramamento de líquidos e o display digital indica os
códigos de erro. Características: Posições de agitação: 01 Volume de
agitação: 10 Litros de H2O Ajuste de velocidade: 100 a 1.500 rpm
Controle de velocidade: Escala de 0 a 6 Potência de Aquecimento:
1.000 W Temperatura de Aquecimento: entre 10ºC até 500ºC
Acuracidade do controle de temperatura: +/- 10 ºC (0,1 ºC Ajuste de
temperatura: Digital LED Velocidade de aquecimento (1 L H2O): 5 ºC
/min Circuito de Segurança para temperatura máxima: 550 ºC Material
da superfície: Cerâmica Dimensão da Superfície: entre 180 x 180 mm
Tamanho máximo da barra magnética: 80 mm Umidade relativa
permitida: Ate 80% Voltagem: 110 ou 220 V Frequencia: 60 Hz
Potencia: 1.020 W Dimensoes Aproximada (mm): Larg. – 220 ; Prof. –
330 ; Alt.- 105 Peso:aproximado 5 Kg"

Un.

34

1.153,33

39.213,22

2

AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA, CAPACIDADE DE 50 LITROS,
POTÊNCIA 3.000 W, ALIMENTAÇÃO 220 V, MEDIDAS INTERNAS
DIÂMETRO X ALTURA (CM) 35 X 50: CALDEIRA VERTICAL SIMPLES
FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CONSTRUÍDA COM BASE
NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDE A NORMA NR13. TAMPA EM
BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA, EXTERNAMENTE
POLIDA E ENVERNIZADA, ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE
PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VÁLVULA DE
CONTROLE COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR
PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA
DE TRABALHO COM VAPOR. MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM
BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE
IMERSÃO DE NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE
CROMADO. MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3
KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A
143°. CESTO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE
PERFURADOS
PARA
PERMITIR
A
CIRCULAÇÃO
DO
VAPOR,
UNIDADE
GARANTINDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. GABINETE
CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO
PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL. PAINEL COM CHAVE SELETORA DE
TEMPERATURA COM 3 POSIÇÕES (MIN, MED, MAX), LÂMPADA PILOTO
PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO
ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DE ÁGUA. VÁLVULA DE ALIVIO
DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU
SUPERIOR A MOTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL).
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5 KGF/CM2, CORRESPONDENTE A
127°C.A AUTOCLAVE VERTICAL UTILIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO DE
MATERIAIS
E
UTENSÍLIOS
EM
LABORATÓRIOS
CLÍNICOS,
BIOQUÍMICOS,
QUÍMICOS,
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
E
LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE. CABO DE FORÇA COM
DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM
TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136. APARELHO EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA DE UM ANO E
MANUAL EM PORTUGUÊS.

11

7.241,67

79.658,37

3

BALANÇA DE PRECISÃO COM CAPACIDADE DE 3200 G E RESOLUÇÃO
DE 0,1 G; LINEARIDADE DE ± 0,1 G; REPRODUTIBILIDADE: 0,05G;
PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 150 MM X140 MM; INTERFACE SERIAL
UNIDADE
RS232; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 230/115V AC ± 15%; ALEM DO
FUNCIONAMENTO COM BATERIA RECARREGÁVEL (INCLUSA);MANUAL
EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS.

39

1.408,01

54.912,39

4

BALANÇA
SEMI-ANALÍTICA.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:
Capacidade: 320 g; Precisão: 0,001g; Calibração: Externa;
Repetitividade: <0,001g; Linearidade: +/-0,003g; tempo de resposta 1
a 1,2 s. Temperatura de operação de 5-40°C. Dimensões do prato: 100
x 100 mm; Dimensões externas: L=170 x P=240 x A=75 mm;
Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg; Display: LCD UNIDADE
retroiluminado; Alimentação Comutação automática para funcionar de
110V a 240V. O prazo da garantia de 12 (doze) meses contra defeitos
de fabricação fornecido pelo fabricante. Manual em português, e
assistência técnica em Santa Catarina. Contenha selo verde ou
equivalente de respeito ambiental.

20

3.956,93

79.138,60

5

BALANÇA UNIVERSAL EM ROBUSTA ESTRUTURA DE PLÁSTICO, COM
TECLADO EM FOLHA FÁCIL DE LAVAR. FUNÇÕES DO MENU FÁCEIS DE
MANIPULAR POR MEIO DE DUAS TECLAS. DISPLAY LCD DE ALTA
RESOLUÇÃO E DE FÁCIL LEITURA, INDICAÇÃO DE CARGA
INSUFICIENTE E DE SOBRECARGA, ALIMENTAÇÃO POR BATERIAS OU
OPCIONALMENTE NA REDE ELÉTRICA. DESLIGA AUTOMATICAMENTE
UNIDADE
APÓS 300 S QUANDO ALIMENTADA POR BATERIA. UNIDADE DE PESO:
G/ LB:OZ. TARA: SUBTRATIVO, EM TODA A ÁREA DE PESADA
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 3 BATERIAS AA ALCALINAS INCLUÍDAS;
DIMENSÕES:APROX. 193 MM X135 MMM X 39 MM; MASSA ENTRE 460
490 G; CAPACIDADE DE PESAGEM ENTRE 0 E 5000 G; RESOLUÇÃO 1
G; MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS.

29

514,67

14.925,43

6

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

4

3.398,00

13.592,00

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

7

BOBINA DE TESLA completa - Transformador clássico de Tesla para a
geração de uma alta tensão segura com alta freqüência, Composto por:
1 transformador de Tesla, aparelho básico; 1 bobina de mão; 2 bobina
secundária SENDO UMA SUPLEMENTAR; 1 eletrodo esférico, curto; 1
eletrodo esférico, longo; 1 eletrodo de ponta com torniquete elétrico; 1
tubo florescente; 1 refletor; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 0 – 30
V, 5 A (230 V, 50/60 Hz). PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS
COMPONENTES DA BOBINA DE TESLA: bobina primária de 2 – 10
espiras; bobinas secundária com 1150 espiras; Voltagem de Corrente
Alternada aplicada a bobina primária de 20 V. Voltagem secundária
maior que 100 Kv. Transformador com aproximadamente 330 mm x
200 mm x 120 mm. Bobinas secundárias com aproximadamente 240
mm de comprimento e 75 mm de diâmetro. Massa total
aproximadamente 5 kg e caixa de aproximadamente 71 cm de
comprimento, 33 cm de largura e 28 cm de altura. O aparelho deverá
ser à prova de choque com voltagem de operação extremamente UNIDADE
baixa. Manual em português e garantia mínima de três anos.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte de
alimentação ajustável, sem escalonamentos, em tensão alternada e
contínua, com display digital para tensão e corrente, especialmente
adequado para experiências práticas com os alunos. Saídas com
separação galvânica. Através de um comutador de pressão, a filtragem
do capacitor da tensão contínua de saída pode ser ligado ou desligado
(smoothing). Com proteção com desligamento através de um
interruptor térmico de desligamento automático quando houver
sobrecarga; Com saída DC e AC tenção de ajustável entre 0 e 30 V e
corrente de 5 A; Potência máxima de saída 150 VA Indicadores de LED
de 2 x 3 dígitos com 15 mm de altura; conectores de 4 mm. Fonte com
aproximadamente 280 mm x 205 mm x 140 mm e aproximadamente
8,3 kg de massa. Manual em português e garantia mínima de três anos
para o conjunto.

16

15.946,00

255.136,00

8

Bomba de vácuo com proteção em PTFE para conferir maior resistência
química e diafragma duplo estágio a seco, própria para uso em
Evaporadores Rotativos. São 100% isentas de óleo, produzindo ar e
vácuos puros e transferindo sem contaminações. Requer mínimo de
manutenção, funcionamento contínuo com vácuo final 160mBar abs,
pressão operacional 0,5 bar g , Fornecimento de 30 litros por minuto ,
chave liga-desliga, motor de 100W 50-60Hz, peso total aproximado de
3,95Kg, dimensões aproximadas CxAxL (mm) 361x141x102, silenciosa,
UNIDADE
possui proteção de motor especial para gases corrosivos dispensando o
uso do trap (materiais em contato com gases: Teflon, Kalrez, ETFE,
grau de proteção IP55. Apresenta válvula de controle preciso e medidor
de vácuo. Aparelho Bivolt ou 220V. Acompanha manual de
instruções.COM CONEXÃO DE ENTRADA:BOCAL DA MANGUEIRA DN 10
MILÍMETROS E CONEXÃO DE SAÍDA: BOCAL DA MANGUEIRA DN 10
MILÍMETROS. Prazo da garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de
fabricação fornecido pelo fabricante. Assistencia técnica no Brasil.

12

2.221,33

26.655,96

9

BOMBA DE VÁCUO TIPO DIAFRAGMA (2 ESTÁGIOS A SECO) COM
CÂMARA DE PTFE, ECTFE E KALREZ, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA PARA
USO EM LABORATÓRIOS, REQUER MÍNIMO DE MANUTENÇÃO,
FUNCIONAMENTO CONTÍNUO; MATERIAIS EM CONTATO COM OS
GAZES: PTFE, ECTFE E KALREZ; VACUÔMETRO ANALÓGICO.ESPECIAL
PARA GAZES CORROSIVOS DISPENSANDO O USO DO TRAP; VÁCUO
ABSOLUTO: 30MBAR ; VÁCUO RELATIVO: 747MMHG ( 29,4POL/HG );
VAZÃO DE AR LIVRE 18 LITROS/MIN.(0,72 CFM); ROTAÇÃO : 1800 UNIDADE
RPM; RUÍDO : 64-76 DB À 1M DE DISTÂNCIA; ENTRADA E SAÍDA DOS
GAZES : Ø 1/4; DISPONÍVEL EM 230V; FREQUÊNCIA : 50-60HZ;
POTÊNCIA : 0,184KW; PESO APROXIMADO 8,5 KG; DIMENSÕES
APROXIMADAS (LARG. X PROF. X ALT.) : 17X26X26CM; GRAU DE
PROTEÇÃO IP 55. RECOMENDADO PARA EVAPORADORES ROTATIVOS.
INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 1 ANO. MODELO DE
REFERENCIA: FISATOM 822T.

20

6.003,98

120.079,60

10

BOMBA DE VÁCUO TIPO DIAFRAGMA (1 ESTÁGIO A SECO), COM
CÂMARA DE PTFE, ECTFE E KALREZ, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA PARA
USO EM LABORATÓRIOS, REQUER MÍNIMO DE MANUTENÇÃO,
FUNCIONAMENTO CONTÍNUO; MATERIAIS EM CONTATO COM OS
GAZES: PTFE, ECTFE E KALREZ; ESPECIAL PARA GAZES CORROSIVOS
DISPENSANDO O USO DO TRAP; VÁCUO ABSOLUTO : 130MBAR ;
VÁCUO RELATIVO: 672MMHG (26,4 POL/HG); VAZÃO DE AR LIVRE 18
UNIDADE
LITROS/MIN.(0,72 CFM); ROTAÇÃO : 1800 RPM; RUÍDO 64-70 DB À
1M DE DISTÂNCIA; ENTRADA E SAÍDA DOS GAZES: Ø 1/4";
DISPONÍVEL EM 230V; FREQUÊNCIA : 50-60HZ; POTÊNCIA : 0,092KW;
PESO APROXIMADO 6 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS (LARG. X PROF.
X ALT.): 16X26X20CM; GRAU DE PROTEÇÃO IP55. RECOMENDADO
PARA EVAPORADOR ROTATIVO. INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES E
GARANTIA DE 1 ANO. MODELO DE REFERENCIA: FISATOM 821T.

11

4.523,23

49.755,53

11

CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA. ACEITA TRÊS
TIPOS DE CONSTANTE DE CÉLULA K=0,1; K=1 OU K=10. MEDE
CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/CM); MEDE SÓLIDOS TOTAIS
DISSOLVIDOS (STD); SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO
INOX, PODENDO-SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO.
DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O
USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO. FAIXA DE TRABALHO: 0
A 200.000 US/CM. ESCALAS: 0 A 2 US/CM - 0 A 20 US/CM - 0 A 200
US/CM - 0 A 2.000 US/CM - 0 A 20.000 US/CM (0 A 20 MS/CM) – 0 A
200.000 US/CM (0 A 200 MS/CM). RESOLUÇÃO:0,001 US/CM - 0,01
US/CM - 0,1 US/CM - 1 US/CM – 0,01 MS/CM – 0,1 MS/CM. EXATIDÃO:
2% FUNDO DE ESCALA. INCERTEZA: MELHOR QUE 1% FUNDO
ESCALA. MOSTRA SIMULTANEAMENTE A CONDUTIVIDADE E A
TEMPERATURA DA SOLUÇÃO. INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL,
MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA. COMPENSAÇÃO DE
TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL. GABINETE LIVRE DE
CORROSÃO. SUPORTE INDIVIDUAL PARA CÉLULA E SENSOR DE
TEMPERATURA CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA.VOLTAGEM 220 V/60HZ.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. ELETRODOS E
PADRÕES DE CALIBRAÇÃO INCLUSOS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS.

21

2.884,69

60.578,49

UN

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

12

Cuba de eletroforese horizontal com 4 bandejas.Espcifícações técnicas
mínimas: Volume de Tampão: 550mL; Bandejas: 12 x 12cm, 12 x 6cm
e 6 x 6cm; Pentes duplos (dois lados), sendo um lado para bandejas
com 6cm de largura e o outro para as bandejas com 12cm de largura;
UNIDADE
DIMENSÕES (L x C x A): 17 x 30 x 11cm; Tensão de alimentação 220
VAC. Garantia mínima de um ano, manual em português e assistência
técnica em Santa Catarina. Contenha selo verde ou equivalente de
respeito ambiental.

5

2.936,59

14.682,95

13

CUBA PARA ELETROFORESE VERTICAL. Tamanho das placas: 10 x
10cm, Tamanho do gel preparado: 8 x 8.5cm, Volume de tampão
necessário por corrida: 700mL, Cuba de eletroforese vertical, moldada
em acrílico transparente, capacidade para o preparo e corrida de 02
géis simultâneos. - 01 Tanque - 01 Módulo Interno - 02 Cabos de
Conexão - 02 Placas lisas com espaçador de 0,75mm embutido - 02
Placas lisas com espaçador de 1mm embutido - 02 Placas lisas com
espaçador de 1,5mm embutido - 04 Placas entalhadas - 02 Pentes de
UNIDADE
11 amostras com 0,75mm de espessura - 02 Pentes de 11 amostras
com 1mm de espessura - 02 Pentes de 11 amostras com 1,5mm de
espessura - 02 Pentes de 15 amostras com 0,75mm de espessura - 02
Pentes de 15 amostras com 1mm de espessura - 02 Pentes de 15
amostras com 1,5mm de espessura - 02 Gaxetas de 0,75mm - 02
Gaxetas de 1mm - 02 Gaxetas de 1,5m. Garantia de um ano,
assistência técnica em Santa Catarina, e manual em português.
Contenha selo verde ou equivalente de respeito ambiental.

2

3.108,49

6.216,98

14

ESFERA DE GÁS DE JOLLY metálica, oca com 60 mm de diâmetro, com
manômetro acoplado manômetro: para medir pressão na faixa de
(840-1240)hPa para a demonstração observável da modificação de
pressão com volume de ar fechado durante o aquecimento e
esfriamento. Na imersão da esfera num banho de água temperado, a UNIDADE
relação entre pressão e temperatura do ar aprisionado pode ser
facilmente medida para demonstrar comportamento do gás ideal. A
massa do conjunto é de aproximadamente 400g. Garantia mínima de
três anos.

3

1.510,67

4.532,01

15

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM. EQUIPAMENTO INDICADO
PARA USO EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
ESTETICISTAS, LABORATÓRIOS EM GERAL, PODOLOGIA, FARMÁCIA
DE MANIPULAÇÃO, SECAGEM DE VIDRARIAS, INSTRUMENTOS DE
CORTE, PONTAS, ETC; ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO,
REVESTIDA COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA; CÂMARA INTERNA
EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E ALMOFADA DA PORTA, EM
AÇO INOX 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO; CÂMARA DE
AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DO AR POR CONVECÇÃO NATURAL.
PORTA EM FECHO MAGNÉTICO, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E
RETIRADA DOS MATERIAIS DO INTERIOR DA CÂMARA. VEDAÇÃO DA
PORTA EM PERFIL DE SILICONE. FAIXA DE TRABALHO MÍNIMO DE
+15ºC ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE A +200ºC OU MAIS.
CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO E
INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMÔMETRO
DIGITAL COM AS FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS DE: TIMER COM ALARME
SONORO, SET POINT E PID COM AUTO-TUNING. VOLUME INTERNO DE
85 LITROS; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 40 KG; DIMENSÕES
EXTERNAS APROXIMADAS A=68 X L=57 X P=53 CM; DIMENSÕES
INTERNAS APROXIMADAS: A=46 X L=45 X P=43 CM; SISTEMA BIVOLT
PARA TENSÃO E ALIMENTAÇÃO, 220V, 60HZ, COM CABO DE TRÊS
PONTAS, COM TERRA, PADRÃO NACIONAL. GARANTIA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL.

20

3.203,67

64.073,40

16

Estufa incubadora, tipo BOD: utilizada para maturação de produtos
alimentícios,
com
controle
de
umidade
e
temperatura,
microprocessada. Capacidade entre 50 a 200 litros. Temperaturas
controladas de - 6º a +60ºC; temperaturas constantes e alternadas;
controlador de temperatura microprocessado; termômetro digital com
indicação de 0,1ºC; precisão de temperatura de 0,3ºC; controlador de
umidade digital microprocessado com sensibilidade de 0,1% e sonda de
umidade com exatidão de +/ - 5%; faixa de trabalho de umidade de
50% a 90%, com reservatório de água para manter a umidade
relativa; set point de ajuste de segurança contra resfriamento e
aquecimento com desligamento automático. Painel de controle
instalado na parte superior do equipamento, com duplo controlador
eletrônico de temperatura, controlando aquecimento e refrigeração
automaticamente. Circulação de ar forçada no sentido vertical de baixo
ruído e grande eficiência. Refrigeração através de sistema ecológico UNIDADE
livre de CFC, unidade selada com silencioso compressor para
funcionamento contínuo e de grande durabilidade controlada
automaticamente pelo termostato eletrônico. Gabinete tipo geladeira
construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostática na cor branca, montado sobre pés niveladores. Câmara
interna construída em termoplástico moldado. Gabinete com
isolamento térmico em poliuretano expandido nas paredes e na porta.
Voltagem: 220 Volts. Equipada com 04 a 05 prateleiras construídas em
aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e com
altura regulável, acabamento em chapa pintado na cor branca. Manual
de instruções em português. Certificado de Garantia de 01 ano.
Câmara com iluminação automática ao abrir a porta. Painel frontal que
facilita o acesso e visualização, instalado na parte superior do
equipamento.

18

4.574,17

82.335,06

17

Exaustor axial de parede. Para troca de ar e exaustão de gases oriundo
do almoxarifado de produtos químicos. Tensão: 220 V. Vazão de 1150 UNIDADE
a 1500 m3/h. Diâmetro: 30 cm.

4

196,31

785,24

18

Fonte de eletroforese digital. Tensão 30-300V , corrente 0-400mA,
voltagem: 220V com, no mínimo 3 saídas, a qual permite correr mais UNIDADE
de uma eletroforese ao mesmo tempo, estrutura em aço.

4

4.301,49

17.205,96

UN

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

19

FORNO MUFLA MICROPROCESSADO. ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA:
- DIMENSÕES MÍNIMAS DA CÂMARA INTERNA: 20X15X15 CM •
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: MÍNIMO 1200˚C, COM
RESOLUÇÀO MÍNIMA DE 1˚C; • CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO
TRATADA, REVESTIDA COM EPÓXI ELETROSTÁTICO; • ISOLAMENTO
TÉRMICO EM FIBRA CERÂMICA EVITANDO ALTO AQUECIMENTO DA
PARTE EXTERIOR; - PAINEL DE COMANDO LATERAL PARA MELHOR
VISUALIZAÇÃO; - AQUECIMENTO ELÉTRICO POR RESISTÊNCIAS DE
KANTHAL®, EMBUTIDAS EM REFRATÁRIOS; - PORTA COM
UNIDADE
CONTRAPESO E ABERTURA TIPO BANDEJA; - RESPIROS FRONTAIS E
SUPERIOR PARA EVENTUAL SAÍDA DE GASES E DESCOMPRESSÃO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO-CONTROLADO COM AUTO
SINTONIA E CONTROLE PID; - SENSOR DE TEMPERATURA TIPO K; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO COM PLUGUE TRÊS PINOS; TENSÃO 220V E POTÊNCIA MÍNIMA: 3000W - ACOMPANHA MANUAL DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUËS; - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL NA REGIÃO SUL DO BRASIL. MARCA DE REFERÊNCIA: QUIMIS

10

20

leitora de microplaca, ajuste digital, com painel de controle,
programável, para placas 96 poços, leitura até 30 s, absorbância:até
UNIDADE
4000 od, comprimento onda:até 900 nm, adicional: com agitação
ajustável.

21

MICROCENTRIFUGA. 15.000 RPM. ACOMPANHA ROTOR FIXO COM
CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 1,5/2,0 ML COM TAMPA; TAMPA COM
TRAVA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A ABERTURA SOMENTE APÓS A
FINALIZAÇÃO
DA
CENTRIFUGAÇÃO;
ROTOR
DE
METAL
AUTOCLAVÁVEL; 12 MICROTUBOS X 1,5/2,0 ML ; 12 MICROTUBOS X UNIDADE
0,5 ML; 12 MICROTUBOS X 0,2 ML; 12 MICROTUBOS X 0,5 ML (DEVE
ACOMPANHAR OS ADAPTADORES PARA MICROTUBOS). TIMER 15
SEGUNDO ATÉ 99 MINUTOS. TENSÃO BIVOLT. DISPLAY LCD;
GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. MANUAL EM PORTUGUÊS.

22

Micrômetro Externo Analógico 0 a 25 mm Resolução 0,001mm,
Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado, tambor com Ø 18
mm, Fuso: Ø 6,5 mm passo de rosca de 0,5 mm com trava, Faces de
medição: Metal duro, micro-lapidadas, Arco: Esmaltado, Força de
medição: 5–10 N (acima de 100 mm: 5–15 N), Inclui estojo, barra
padrão (para maiores que 25 mm) e chave.

Valor Total
(R$)

4.444,94

44.449,40

3

16.766,67

50.300,01

6

5.462,17

32.773,02

21

133,01

2.793,21

23

Microscópio Estereoscópico tipo Trinocular.Tubo binocular inclinado a
45º com rotação de 360º; Aumento total de 10 a 160X; Ajuste
interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para
as duas oculares; Ajuste de focalização com duplo manípulo; Base
porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta,
com mínimo de 90mm de diâmetro; Iluminação incidente com épi- UNIDADE
iluminador embutido na estativa; Iluminação transmitida embutida na
base ; Iluminação incidente e transmitida de halogênio mínimo de 10
Watts, com controle de sua intensidade; Cabo de força com dupla
isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; Tensão
110/220V.

17

4.782,77

81.307,09

24

Microscópio invertido biológico com as seguintes características:
distância interpupilar aproximada de 54 a 75mm; Objetivas plana
cromáticas infinita de longa distancia de trabalho de 40X, 100X, 200X e
400X; condensador de lnga distância; Sistema de iluminação ajustável
UNIDADE
de alta intensidade com lâmpada de halogênio de 6V / 30W; contraste
de fase PL Ph 100X, 200X e 400X; revólver quíntuplo; Cabo de
limentação com duplo isolamento e plugue de tres pinos; Alimentação
220V; Manual do usuário; Garantia de 1 ano.

1

16.920,50

16.920,50

25

MICROSCÓPIO ÓPTICO BINOCULAR. TUBO BINOCULAR ERGONÔMICO
INCLINADO, SISTEMA ÓPTICO INFINITO, ILUMINADOR LED BRANCO
DE ALTA LUMINOSIDADE; OCULARES ENTRE 10 – 16X; FOCALIZAÇÃO
COAXIAL MACROMÉTRICA/MICROMÉTRICA; REVOLVER QUÁDRUPLO;
PLATINA RETANGULAR (DENTRO DA CARCAÇA PRINCIPAL), COM UNIDADE
SUPORTE DE ESPÉCIME, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4X, 10X
,40X E 100X (ÓLEO), CONDENSADOR N.A. 1,25; DEVE CONTER
MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.
MARCA DE REFERÊNCIA: NIKON. SIMILAR OU SUPERIOR.

34

7.539,67

256.348,78

26

Paquímetro digital Universal. Características mínimas: Capacidade
150mm x 6 polegadas; Resolução de 0,01mm (0,0005') com tecla
conversora mm/polegada; Fabricado em aço inoxidável temperado;
UNIDADE
Função de zero a qualquer ponto; com roldana Alimentação à bateria;
Deve acompanhar todos os acessórios necessários ao funcionamento e
duas baterias. Garantia mínima de 01 ano.

74

94,48

6.991,52

27

PESO PADRÃO F1 - 2KG EM AÇO INOX 304. ACOMPANHA CERTIFICADO
DE CALIBRAÇÃO RBC. INDICADO PARA VERIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO
UNIDADE
DE BALANÇAS. ACOMPANHA CAIXA DE MADEIRA ADEQUADA PARA O
ACONDICIONAMENTO DO PESO.

14

904,72

12.666,08

28

SENSOR DE TEMPERATURA COM CANO (HASTE) CONFECCIONADO EM
AÇO FINO INOXIDÁVEL, FLEXÍVEL (RÍGIDO) E CABO DE SILICONE.
FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -65° C – 550° C E TEMPO DE RESPOSTA DE UNIDADE
3 S HASTE DE APROXIMADAMENTE 130 MM E 1,5 MM DE DIÂMETRO.
GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS.

22

540,67

11.894,74

29

Termociclador para PCR com no mínimo 48 poços, Tampa ajustável
aquecida, Taxa de Aquecimento rápido, Gradiente bloco: um gradiente
de até 15 ° C entre as temperaturas de 20 e 80 ° C, faixa de
temperatura de 4-99 ºc, display digital com 4 linhas, potência UNIDADE
aproximada de 230 W, dimensões aproximadas 330x170x190 mm.
Manual em português, assistência técnica em Santa Catarina, e um ano
de garantia. Contenha selo verde ou equivalente de respeito ambiental.

4

34.730,39

138.921,56

30

TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSORES DE TEMPERATURA DO TIPO K
COM ENTRADA ÚNICA OU DUAL PARA A MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS
MOMENTÂNEAS OU DE DIFERENÇA (T1 – T2). POSSIBILITANDO DE
MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE TEMPERATURA EM RELAÇÃO AO ZERO
ABSOLUTO EM KELVIN. COM REGISTRO DE VALOR MÁXIMO E FUNÇÃO
DATA HOLD. O FORNECIMENTO INCLUI UM SENSOR DE TEMPERATURA UNIDADE
TIPO K, BATERIA, COLDRE E BOLSA PARA O TRANSPORTE.FAIXA DE
MEDIÇÃO: - 50° C A + 1300° C RESOLUÇÃO: 0,1° C, PRECISÃO: ±
0,5% + 1° C, VISOR DE LCD ILUMINADO DE 3 ½ DÍGITOS, DÍGITOS21
MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO COM BATERIA DE 9 V; DIMENSÕES
APROXIMADAS 90MM X 170MM X 45MM. GARANTIA DE 3 ANOS.

37

769,67

28.477,79

Unid.

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

31

TRANSILUMINADOR DE LED UTILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO DE
BANDAS DE GEL DE AGAROSE DE AMOSTRAS CORADAS COM
CORANTE SAFER. ILUMINAÇÃO DE LED NÃO CAUSA DANOS A PELE OU
OLHOS DO OPERADOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: 18,5 X 22 X 3
CM; ÁREA DE VISUALIZAÇÃO MÍNIMA: 12 X 18 CM; LÂMPADA/
DURAÇÃO (HORAS): LED AZUL > 30.000 H; FONTE DE LED: LUZ AZUL
DE LED EMBUTIDA E MÓDULOS DE LUZ BRANCA (DUPLA FONTE DE
LUZ); PRESENÇA DE FILTRO MAGNÉTICO; PRESENÇA DE AJUSTE PARA
INTENSIDADE DE LUZ; MODO DE ESTUDO EM CAMPO (O USO DE
BATERIA PORTÁTIL PERMITE A UTILIZAÇÃO DO APARELHO EM
LUGARES REMOTOS, AMPLIANDO OS CAMPOS DE PESQUISA); UNIDADE
EMISSÃO MÁXIMA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 470 NM;
TEMPERATURA
DE
OPERAÇÃO:
25°C~40°C;
TENSÃO:220V;
CORRENTE: 2,0 A; COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (SHUT-OFF): 5
MINUTOS; PESO APROXIMADO : 2,0 KG (EQUIPAMENTO + CAIXA). A
EMBALAGEM CONTÉM: 1 TRANSILUMINADOR LED; 1 CÂMARA ESCURA
PARA FOTODOCUMENTAÇÃO; 1 FACA PARA GEL; 1 LÂMINA DE
SUBSTITUIÇÃO PARA FACA DE GEL; 1 CABO DE ENERGIA AC; 1
ADAPTADOR PARA TOMADA; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHA
TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO.
MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: KASVI K33-333.

6

5.548,44

33.290,64

32

Trena Eletrônica - laser portátil com sensor de inclinação integrado de
360 graus e peso inferior a 250g; com indicação memória c/ registro
de no mínimo 30 posições c/ garantia de no mínimo 12 meses;
medição de distancia de ate 200m com precisão de mais ou menos
1mm c/ cálculos e área e volume; resolução em mira digital integrada
UNIDADE
c/ zoom mínimo de 4x, c/visor luminoso; leitura com transmissão de
dados para processamento em software como excel, word. Com bateria
de tipo AA (pilhas pequenas); acompanha placa refletora p/ medições
acima de 100m, bolsa e manual. Garantia de 12 meses e Manual de
Instruções.

27

1.599,33

43.181,91

33

Turbidímetro digital de Bancada microprocessado para efetuar leituras
de turbidez em águas no laboratório. Microprocessador interno com
exatidão da leitura em toda a escala; deve dispor de padrões para as
calibrações. • Faixa de trabalho: 0 a 1000 NTU, com resolução de 0,01
NTU (0 a 10), 0,1 NTU (10 a 100) e 1 (100 a 1000), com precisão de
2%; • Detetores fotovoltáicos de silício, dispostos a 90º e 180º, para
UNIDADE
correção de erros de cor da água; • LED infravermelho; • Display
alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros
de utilização; • Gabinete em material livre de corrosão; • Alimentação:
110 / 220 VAC; • Deve acompanhar o equipamento: 01 cubeta,
conjunto de padrões de calibração, fonte de alimentação e manual de
instruções.

7

2.803,57

19.624,99

Valor Total do Processo: R$ 1.763.418,43
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