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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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AVISO IMPORTANTE

Conforme Acórdão TCU nº.  754/2015 – Plenário,  a Administração Pública está obrigada a autuar
processo administrativo para apuração de falta e aplicação de sanções contra todas as empresas que
pratiquem os atos tipificados no art. 7º. Da Lei 10.520/2002.

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou apresentar  documentação  falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais.

Recomendamos  que  os  interessados  em  participar  do  certame  leiam  atentamente  todas  as
exigências habilitatórias contidas no Edital e seus anexos, verificando se dispõe dos documentos
exigidos.

E, ainda, que sejam observadas todas as características do objeto licitado para, assim, evitar
propostas com valores inexeqüíveis, pois não será aceito pedido de desistência após o início da
sessão do pregão.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 40/2017

Edital de Licitação nº. 64/2017

Processo nº. 23332.000702/2017-93

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, por meio do
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 71, de 13 de julho de 2017, publicada no D.O.U. de 14 de julho
de  2017  e  sua  equipe  de  apoio,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que  no  dia
14/11/2017,  às  10h00min,  horário  de  Brasília, realizará  licitação  na  modalidade  PREGÃO
ELETRÔNICO,  julgamento  pelo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,  conforme  disciplinado  neste
Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na legislação de regência, em especial na Lei nº
10.520  de  17/07/2002,  no  Decreto  nº  5.450  de  31/05/2005,  na  Lei  Complementar  nº  123  de
14/12/2006, no Decreto nº 8.538 de 06/10/2015 e, subsidiariamente, aos dispositivos da Lei nº 8.666
de 21/06/1993 e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/11/2017
HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília)
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de reagentes necessários à realização de aulas  e  atividades  práticas,  dos cursos
técnicos e superiores nos Laboratórios de Microbiologia, Química, Biologia, Alimentos e Nutrição
Animal  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  –  Campus  Santa  Inês,
conforme discriminação contida no item 1.1 do Termo de Referência (Anexo I).

2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

2.1. O objeto a ser adquirido enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a
Lei n° 10.520/2002 e o Decreto n° 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e características
gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da
modalidade Pregão.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente as microempresas, empresas de pequeno porte
ou sociedade cooperativa enquadrada no Art.  34 da Lei  nº 11.488,  de 15 de junho de 2007,  que
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação previstos neste Edital, e cujo objeto social
da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compatível com o
objeto da licitação.
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3.1.1. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do licitante na
categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.1.2. A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade  cooperativa,  para  valer-se  do  tratamento  diferenciado  concedido  pela  LC  nº  123/2006
incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis.

3.2. O licitante deve estar  previamente credenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores –  SICAF, para que possa acessar o sistema, em licitações promovidas pelos órgãos e
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG ou por aqueles que tenham celebrado
termo de adesão ao sistema.

3.2.1. O cadastramento no SICAF poderá ser providenciado pelo interessado e realizado 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.

3.3. Não poderão participar deste Pregão empresas:

a. Que se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;

b. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou
que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

c. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si,
quaisquer que sejam suas formas de constituição;

d. Que estejam atuando na condição de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP;

e. Que estejam em mora ou inadimplentes perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês;

f. Estrangeiras que não funcionem no País.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico a autoridade
competente  do  órgão  promotor  da  licitação,  o  Pregoeiro,  os  membros  da  Equipe  de  Apoio  e  os
licitantes que participam do Pregão na forma Eletrônica.

4.3. O credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no SICAF.

4.4. 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 a este Pregão.
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4.5. O  uso  da  senha  de  acesso  pelo  licitante  é  de  sua  responsabilidade  exclusiva,  incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou ao IF-Baiano - Campus Santa Inês, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma Eletrônica.

5.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
compras@si.ifbaiano.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rodovia BR 420,
Km 2,5, s/nº, Bairro Rural, Santa Inês-BA, CEP: 45320-000.

5.2.1. Só serão aceitas petições de impugnação com a assinatura do interessado.

5.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo Setor responsável pela elaboração deste Edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

5.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.

5.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro,  até  3  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail compras@si.ifbaiano.edu.br.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. Após a divulgação deste Edital no endereço eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br,
os licitantes deverão encaminhar as Propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço com
valores unitários e totais, 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.

6.2. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

6.3. O  licitante  responsabilizar-se-á  formalmente  pelas  transações  efetuadas  em  seu  nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao IF Baiano – Campus Santa Inês
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. Caberá  ao  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.

6.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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b. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

c. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

d. Que  não  emprega  menor  de  18  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

e. Que a proposta foi  elaborada de forma independente,  nos  termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

f. Que não utiliza de trabalho degradante ou forçado.

6.6. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e seus Anexos.

6.6.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará
o licitante às sanções previstas neste Edital.

6.7. Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

7. DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

A partir do horário e data previstos no preâmbulo, e em conformidade com o subitem 6.1 deste Edital,
terá início a sessão pública do  Pregão Eletrônico em epígrafe, com a divulgação das propostas de
preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/05,
publicado no DOU de 31 de maio de 2005.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas  as  propostas,  o  Pregoeiro  dará  início  à  fase  competitiva,  quando  então  os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

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

8.2. Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, o licitante
será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da
Sessão de acordo com a Instrução Normativa nº 3, de 4 de outubro de 2013.

8.3.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte)
segundos, e o intervalo entre os lances inferiores ao menor lance registrado no sistema não poderá ser
inferior a 3 (três) segundos.

8.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
Sistema.
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8.5. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  iguais,  prevalecendo  aquele  que  for  recebido  e
registrado primeiro.

8.6. Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.7. A etapa  de  lances  da  Sessão  Pública  será  encerrada  por  decisão  do  Pregoeiro,  mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.8. Após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
que  seja  obtida  melhor  proposta,  observado o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo  negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.9. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.10. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico
permanecer  acessível  aos  licitantes,  os lances continuarão sendo recebidos,  sem prejuízo dos atos
realizados.

8.11. Quando a desconexão do Pregoeiro 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.

8.12. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação
do licitante conforme disposições deste Edital.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta, decidindo sobre aceitação dos preços obtidos.

9.1.1. Não serão aceitas as propostas com valores acima dos valores de referência especificados
no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.

9.2. Analisada a proposta de preços, o Pregoeiro efetivará a aceitação no sistema, consagrando-se
vencedora aquela que apresentar o menor preço por item.

9.3. O não atendimento a qualquer solicitação do pregoeiro com relação à proposta ensejará a
desclassificação da empresa licitante e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

9.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Edital,
será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

9.5. Havendo  aceitação  da  proposta  classificada  em primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  solicitará  do
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 
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9.5.1. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

9.6. Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a
licitante para que seja obtido preço melhor.

9.7. O Pregoeiro poderá solicitar dos licitantes quaisquer outras informações que julgar pertinente
para o perfeito conhecimento e julgamento do objeto como prospecto, folder, catálogo, entre outros,
sendo que estas deverão ser enviadas, de modo imediato e impreterível, preferencialmente através do
e-mail compras@si.ifbaiano.edu.br.

9.7.1. O  não  atendimento  às  diligências  implicará  na  desclassificação  da  proposta  apresentada,
conforme e quando for o caso.

9.8. As propostas  deverão atender  as  especificações  do Termo de Referência,  ANEXO I deste
Edital.

9.9. Havendo divergências entre as especificações lançadas no sítio Compras Governamentais
e as descritas no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital, prevalecerão as especificações do
Termo de Referência.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. O  Pregoeiro  consultará  o  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista segundo o disposto nos arts. 4º, caput,
8º, § 3º, 13, 14e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

10.1.1. Também poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,  especialmente
quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

10.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial,
ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal. 

10.2. Os  licitantes  que  não  estiverem  cadastrados  no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores  –  SICAF  além  do  nível  de  credenciamento  exigido  pela  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG  nº  2,  de  2010,  deverão  apresentar  a  seguinte  documentação  relativa  à  Habilitação
Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:

10.2.1. Relativos à habilitação jurídica:

a. Cédula de identidade do representante legal da empresa;

b. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c. Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  para  as
sociedades comerciais  e,  no caso de sociedades por  ações,  acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores;
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d. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;

e. Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.2.2. Relativos à regularidade fiscal e trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

c. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Situação Regular de Tributos
Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa da Dívida Ativa da
União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

d. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social:  Certidão Negativa de Débito –  CND,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

f. Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS)  e
Certidão de Regularidade de Fornecedor – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.

g. Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  justiça  do  trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;

10.3. Além da documentação exigida no item 10.2, os licitantes deverão apresentar:

a. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,  dentro do prazo de validade,  nos termos do
Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, caso não conste no SICAF;

b. Atestado de Capacidade Técnica emitida por entidades públicas ou privadas que comprove
aptidão para o fornecimento do objeto em características, quantidades e prazos compatíveis
com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente;

c. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão de até 180 (cento e oitenta) dias da abertura da licitação quando
a validade não constar no corpo do documento.

10.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia
autenticada  em Cartório  competente,  ou  publicação  em órgão  da  imprensa  oficial  ou  em cópias
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.
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10.5. Na fase de habilitação será verificado também o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência da sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantida pela Controladoria
Geral da União.

c. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantida
pelo Conselho Nacional de Justiça.

d. Lista de Inidôneos, mantido pelo tribunal de Contas da União – TCU.

10.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, assim como do sócio
majoritário.

10.6.1. Constatada  a  existência  de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a  futura
contratação, a empresa licitante será inabilitada, por falta de condição de participação.

10.7. Toda  a  documentação  para  a  comprovação  de  regularidade  fiscal  das  microempresas  e
empresas de pequeno porte deverá ser apresentada mesmo que esta contenha alguma restrição.

10.7.1. Havendo  restrição,  será  assegurado  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  prorrogável  por  igual
período,  a  critério  da  Administração,  contados  do  momento  em que  o  licitante  for  declarado  o
vencedor do certame, para a regularização da documentação e emissão das certidões negativas ou
positivas com efeito negativa.

10.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo aqui previsto, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar
os licitantes remanescentes,  na ordem de classificação,  para a assinatura do contrato,  ou propor a
revogação deste Pregão.

10.8. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país  deverá apresentar  também
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.9. Se  a  documentação  de  habilitação  não  estiver  completa  e  correta  ou  contrariar  qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado, ressalvados
os casos de tratamento diferenciado, previstos neste Edital (Lei Complementar nº 123, de 2006).

10.10. Não serão aceitos  protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

10.11. A apresentação  de  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação
sujeitará o proponente às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal que o ato ensejar.

11. DO ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO
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11.1. A Proposta  ajustada  ao  lance  final  do  licitante  vencedor,  os  documentos  exigidos  para
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio
de  anexos,  deverão  ser  remetidos  pela  funcionalidade  disponível  no  sistema  ou  pelo  o  endereço
eletrônico  compras@si.ifbaiano.edu.br,  no prazo de 02 (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação do
Pregoeiro no “chat”.

11.1.1. O  licitante  que  não  enviar  a  documentação  exigida  neste  Edital  no  prazo  acima,  será
desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.2. A Proposta de Preços deverá obedecer às seguintes condições:

a. Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em
papel timbrado do proponente e redigida com clareza, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;

b. Conter  a  identificação  do licitante  indicando a  Razão Social,  CNPJ,  Inscrição  Estadual  e
Municipal, endereço, cidade, estado, CEP, telefone, fax, nome do preposto, nome  do banco,
código da agência, número da conta corrente, RG, CPF e e-mail, fazendo menção ao número
do presente Edital;

c. Descrever  de  forma  clara  o  objeto  a  que  se  refere  a  proposta,  bem  como  as  demais
especificações que bem indiquem o item, de acordo com a descrição constante neste edital e
seus anexos;

d. Conter  o  valor  total  do item,  em algarismos  arábicos  e  por  extenso,  expresso em moeda
corrente  nacional  (R$),  e  em  conformidade  com  o  último  lance  dado  ou  com  o  valor
negociado,  pelo  qual  o  licitante  se  propõe  a  fornecer  o  objeto  deste  Pregão,  contendo
declaração  expressa  de  que  nos  preços  cotados  estão  incluídos:  frete,  seguro,  tributos,
encargos e todas as demais despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o item ofertado,
nada mais sendo lícito pleitear a qualquer título;

e. Informar o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de
sua aceitação;

f. Garantir  que a entrega integral dos itens licitados ocorrerá no prazo exigido no Termo de
Referência, ANEXO I deste Edital;

g. Terem todas as folhas rubricadas pelo responsável pela empresa, devendo a última folha ser
assinada e constar o nome completo do responsável seu RG e CPF.

11.3. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

11.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos, pertencentes ou não ao quadro de pessoal do
IF-Baiano – Campus Santa Inês, para orientar e/ou subsidiar sua decisão.
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12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata
e  motivada,  em campo próprio do Sistema,  manifestar  sua intenção de  recorrer,  quando lhe será
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis
à defesa dos seus interesses.

12.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos  do subitem acima,  importará  a decadência  desse  direito,  ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2. O  acolhimento  de  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

12.3. Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  Autoridade
Competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

12.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.5. Não  serão  conhecidos  os  recursos  interpostos,  sem  manifestação  prévia,  em  formulários
próprios,  no  ato  da  Sessão  Pública  e,  fora  dos  respectivos  prazos  legais,  bem como  os  que  não
contiverem a identificação ou assinatura. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala do Núcleo
de Licitação, situada à BR 420 – Rodovia Santa Inês-Ubaíra, Km 2,5, Santa Inês-BA, CEP: 45320-
000.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver
recurso ou após sua apreciação, pela Autoridade Competente.

13.2. A homologação desta Licitação é de inteira responsabilidade da Autoridade Competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pelo Pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria Autoridade Competente.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento está estabelecido no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  sem prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal, o licitante/adjudicatário que:
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a. Não aceitar/retirar  a nota  de empenho,  ou não assinar  o  termo de contrato,  ou deixar  de
entregar documentação necessária para formalização do termo de contrato, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

b. Apresentar documentação falsa;

c. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e. Não mantiver a proposta;

f. Cometer fraude fiscal;

g. Comportar-se de modo inidôneo.

15.2. Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que
prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou
ainda que atrase a assinatura do contrato ou ata de registro de preços.

15.3. Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do
envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de
sua  proposta,  quando  encerrada  a  etapa  competitiva,  desde  que  não  esteja  fundamentada  na
demonstração  de  vício  ou  falha  na  sua  elaboração,  que  evidencie  a  impossibilidade  de  seu
cumprimento.

15.4. Considera-se comporta-se de maneira inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do certame ou do contrato, tais como: frustar ou fraudar o caráter competitivo do
procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente a
erro  no  julgamento,  prestar  informações  falsas,  apresentar  documentação  com  informações
inverídicas,  ou  que  contenha  emenda  ou  rasura,  destinados  a  prejudicar  a  veracidade  de  suas
informações.

15.5. A penalidade de acordo com cada uma das infrações será:

15.5.1. Deixar de entregar documentação exigida no certame:  impedimento do direito  de licitar  e
contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo período de 2 (dois) meses.

15.5.2. Não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de
validade  de  sua  proposta:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SIFAF pelo período de 4 (quatro) meses.

15.5.3. Apresentação de documentação falsa:  impedimento do direito  de licitar  e contratar  com a
União e descredenciamento do SICAF pelo período de 24 ( vinte e quatro) meses.

15.5.4. Ensejar o retardamento da execução do certame: impedimento do direito de licitar e contratar
com a União pelo período de 4 (quatro) meses.

15.5.5. Não  mantiver  a  proposta:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SICAF pelo período de 4 (quatro) meses.
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15.5.6. Comporta-se de modo inidôneo: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e
descredenciamento do SICAF pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

15.5.7. Cometer  fraude  fiscal:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SICAF pelo período de 40 (quarenta) meses.

15.6. Quando a ação ou omissão do licitante ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos,
prevalecerá aquele que comina a sanção mais grave.

15.7. A aplicação de qualquer penalidade realizar-se-á em processo administrativo, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

15.7.1. Na apuração dos fatos,  a Administração atuará  com base no princípio da boa fé objetiva,
assegurando ao licitante a ampla defesa e o contraditório, o direito de juntar todo e qualquer meio de
prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligências.

15.7.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, julgará as justificativas arguidas, levando
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.7.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

15.8. As  sanções  por  atos  praticados  no  decorrer  da  contratação  estão  previstas  no  Termo  de
Referência/Termo de Contrato, ANEXO I deste Edital.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não previsto neste Edital,
que impeça a  realização do certame na data  marcada,  a  Sessão será  automaticamente  transferida,
mediante  comunicação  do  Pregoeiro  e  aviso  nos  sítios  www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.si.ifbaiano.edu.br informando nova data e horário.

16.2. Esta  Licitação  poderá  ser  revogada  pela  Autoridade  Competente,  em  face  de  razões  de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para  justificar  tal  conduta,  e  deverá  ser  anulada  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, nesse caso, para as licitantes,
qualquer direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

16.3. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação da proposta.

16.4. É facultado ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Competente,  em qualquer  fase  da  Licitação,  a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

16.5. Os  proponentes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.6. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal.

16.8. O desatendimento de exigências  formais  não essenciais,  não importará  no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da Sessão Pública do Pregão.

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

16.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 15 deste Edital, o lance é
considerado proposta.

16.11. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após apresentação da documentação e
da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

16.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.

16.13. Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas
com a Equipe do Pregão, situada no endereço anteriormente mencionado, telefone (73) 3536-1212 no
horário  das  08:00  às  11:00h  e  das  14:00  às  17:00h  (horários  locais),  e-mail:
compras@si.ifbaiano.edu.br.

16.14. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Pregoeiro,  com base  nas  disposições  da  Lei  nº
10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, e na Lei nº 8.666/93.

16.15. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será
o da Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, Subseção de Jequié/Ba.

Santa Inês - Bahia, ____ de ____________ de 2017.

NELSON VIEIRA DA SILVA FILHO
Diretor Geral

IF Baiano – Campus Santa Inês.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

Aquisição de reagentes necessários à realização de aulas e atividades práticas, dos cursos técnicos e
superiores nos Laboratórios de Microbiologia, Química, Biologia, Alimentos e Nutrição Animal do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês.

1.1. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Item Descrição dos materiais QTD UND.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

1

Acetato de Etila P.A., teor mínimo: 99,5%.
Número  CAS  141-78-6.  ONU:  1173.
Fórmula:  CH3COOC2H5.  Ácido  Acético
Etil Ester; Ester Acético; Etanoato de Etila;
Acetoxietano.  Ensaio  (GC)-  Min.  99,5%;
Acetato  de  Metila-  Max.  0,1%;  Acido
titulável  -  Max.  0,0009meq/g;  Agua (H2O)
Max.  0,05%;  Alcool  Etilico-  Max.  0,1%;
Alcool  Metilico-  Max.  0,1%;  Cor  (Apha)-
Max. 10; Densidade (g/mL a 20°C)- 0,898 -
0,902;  Ponto  de  ebulição-76,1  -  78,1°C;
Resíduo  apos  evaporação  -  Max.  0,001%.
Unidade  de  fornecimento:  frasco  com
1000mL.

1
Frasco
1000ml

R$ 28,46 R$ 28,46

2 Acetato  de  sódio  anidro  99%  P.A.,  teor
mínimo:  99,0%;  fórmula  molecular:
CH3COONa;  massa  molecular
82,0343g/mol  número  CAS:  127-09-3.  pH
7,5-9,2  (30g/L,  H O,  20°C).  Ensaio₂
(titulação  de  ácido  perclórico):  ≥  99%;
Pureza  (metálica):  ≥  99,99%; Cloreto (Cl):
≤5ppm;  Fosfato  (PO4):  ≤5ppm;  Sulfato
(SO4):  ≤0ppm;  Al  (Alumínio):  ≤0,05ppm;
Ba  (Bário):  ≤5,0ppm;  Bi  (Bismuto):
≤0,01ppm;  Ca  (Cálcio):  ≤0,10ppm;  Cd
(Cádmio):  ≤0,005ppm;  Ce  (Cério):
≤0,005ppm;  Co  (Cobalto):  ≤0,005ppm;  Cr
(Crômio): ≤0,010ppm; Cs (Césio): ≤2,0ppm;
Cu  (Cobre):  ≤0,005ppm;  Fe  (Ferro):
≤0,05ppm;  K  (Potássio):  ≤5ppm;  La
(Lantânio):  ≤0,005ppm;  Mg  (Magnésio):
≤0,10ppm; Mn (Manganês): ≤0,050ppm; Ni
(Níquel):  ≤0,010ppm;  Pb  (Chumbo):
≤0,005ppm;  Rb  (Rubídio):  ≤0,5ppm;  Sc

500 Grama R$ 0,06 R$ 30,00
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Item Descrição dos materiais QTD UND.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

(Escândio):  ≤0,005ppm;  Sm  (Samário):
≤0,005ppm;  Sr  (Estrôncio):  ≤0,10ppm;Tl
(Tálio):  ≤0,005ppm;  Y (Ítrio):  ≤0,005ppm;
Zn  (Zinco):  ≤0,010ppm.  Unidade  de
fornecimento: frasco com 500g. 

3

Acetona P.A., aspecto físico: líquido límpido
transparente,  fórmula  química  C3H6O,
massa molecular 58,08g/mol, grau de pureza
mínima  de  99,8%,  característica  adicional
reagente P.A., número de referência química
CAS 67-64-1, EC Número 200-662-2. Ponto
de  ebulição  56,2°C  (1013hPa);  Densidade
0,79g/cm3  (20°C);  Limite  de  explosão
2,6 - 12.8%(V);  Ponto  de  fulgor<-20°C;
Temperatura de ignição 465°C DIN 51794;
Ponto  de  fusão  -95,4°C;  Valor  do  pH  5-
6(395g/L,  H2O,  20°C);  Pressão  de  vapor
233hPa(20°C); Absorção de água 1000 g/kg.
Unidade  de  fornecimento:  frasco  com
1000mL. 

5
Frasco
1000ml

R$ 24,40 R$ 122,00

4

Ácido ascórbico P.A., aspecto físico: sólido
branco ou amarelado,  cristalino com ponto
de fusão de 190 a 192°C, formula química
C6H8O6massa  molecular  176,13g/mol,
densidade 1,65g/cm³. Número CAS 50-81-7;
Número  CE  200-066-2;  Cinza  sulfatada
(600°C) ≤0,05%; Perda em secagem (105°C)
≤0,1%;  pH (50g/L de  água  livre  de  CO2)
2,1-2,6; Cloreto (Cl) ≤50ppm; Sulfato (SO4)
≤20ppm;  Cu  (Cobre)  ≤5ppm;  Fe  (ferro)
≤2ppm; Metais pesados (como Pb) ≤10ppm;
Ácido  oxálico  ≤0,2%.  Unidade  de
fornecimento: frasco de 500g. 

500 Grama R$ 0,13 R$ 65,00

5

Ácido  aspártico  P.A.  Fórmula  química:
C4H7NO4,  massa  molar:  133,08g/mol,
número CAS 56-84-8. Número CE 200-291-
6; Valor do pH 2,5–3,5 (4g/L, H2O, 20°C);
Cloreto (Cl) ≤0.02%; Sulfato (SO4) ≤0,01%;
Metais  pesados  (como  Pb)  ≤0,001%;  As
(Arsênio)  ≤0,0005%;  Ca(Cálcio)
≤0,001%;Co  (Cobalto)  ≤0,0005%;  Fe(Iron)
≤0,0005%;  K(Potássio)  ≤0,0005%;
Mg(Magnésio)  ≤0,0005%;  Na(Sódio)
≤0,005%; NH4(Amônio) ≤0,01%; Zn(Zinco)
≤0,0005%. Unidade de fornecimento: frasco
de 25g. 

25 Grama R$ 0,70 R$ 17,50

6 Ácido Clorídrico P.A., aspecto físico: líquido 2 Frasco R$ 25,15 R$ 50,30
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límpido, incolor/amarelado, fumegante, peso
molecular 36,46g/mol, fórmula química HCl,
teor mínimo de 37%, grau de pureza mínima
de 99%, número de referência química CAS
7647-01-0.  Titulação  com  NaOH  36,5  –
38,0%; resíduo de queim) ≤ 5ppm; arsênio
(As)  ≤0,01ppm;  brometo  ≤0,005%;  ferro
(Fe)  ≤0,2ppm;  cloro  livre:  1ppm;  metais
pesados  ≤1ppm;  amônio  ≤3ppm;  Sulfito
(ppm)  ≤1ppm;  Sulfato  ≤1ppm.  Unidade  de
fornecimento: frasco de 1000mL. 

1000ml

7

Ácido Fosfórico P.A., aspecto físico: líquido
incolor,  inodoro,  fórmula  química  H3PO4,
teor de pureza teor mínimo de 85,0%, peso
molecular 98,00g/mol, característica, número
de  referência  química  CAS  7664-38-2.
Unidade  de  fornecimento:  frasco  de
1000mL. 

1
Frasco
1000ml

R$ 39,75 R$ 39,75

8

Ácido  Nítrico  P.A.,  aspecto  físico:  líquido
volátil  à  temperatura  ambiente,  incolor  a
amarelado,  odor sufocante,  fórmula HNO3,
peso  molecular  (massa  molar)  63,01g/mol
densidade 1,51g/cm3, oxidante forte, pureza
mínima  de  68%,  CAS 7697-37-2.  Unidade
de fornecimento: frasco de 1000mL. 

1
Frasco
1000ml

R$ 51,38 R$ 51,38

9

Ácido  Salicílico  P.A.,  aspecto  físico:  pó
cristalino  branco,  peso  molecular
138,12g/mol,  fórmula  química  C7H6O3,
anidro,  grau  de  pureza  mínima  de  99%,
número de referência química CAS 69-72-7.
Unidade de fornecimento: frasco de 100g. 

100 Grama R$ 0,11 R$ 11,00

10

Ácido Sulfúrico P.A., aspecto físico: Líquido
incolor, viscoso e oxidante. Fórmula H2SO4
e peso molecular (massa molar) 98,08g/mol,
densidade 1,834g/m3 concentração nominal
95% a 98%, grau analítico, CAS 7664-93-9.
Unidade  de  fornecimento:  frasco  de
1000mL. 

3
Frasco
1000ml

R$ 59,51 R$ 178,53

11

Ácido  tricloroácetico  99%  P.A,  aspecto
físico:  cristais  brancos,  fórmula  química
CCl3COOH, massa molecular 163,39g/mol,
grau  de  pureza,  pureza  mínima  de  99%,
característica  adicional  reagente  P.A.,
número de referência química CAS 76-03-9.
Unidade de fornecimento: frasco de 100g. 

100 Grama R$ 0,39 R$ 39,00

12 Ágar  bacteriológico  (Agar-agar),  aspecto
físico: pó, cor: bege, pH: 5,0 - 7 a 15g/L a

1 Frasco
500g

R$ 378,25 R$ 378,25
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Valor

Unitário
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50°C,  CAS:  9002-18-0.  Unidade  de
fornecimento: frasco de 500g. 

13

Ágar  batata  dextrosada  (BDA),  aspecto
físico: pó fino, cor creme à amarelado, uso
para  contagem  de  leveduras  e  bolores.
Unidade de fornecimento: frasco de 500g. 

2
Frasco
500g

R$ 271,11 R$ 542,22

14

Ágar citrato de Simmons, aspecto físico: pó,
cor:  verde,  pH  (25°C):  6,4  –  6,8,
solubilidade:  22g/L.  Unidade  de
fornecimento: frasco de 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 303,85 R$ 303,85

15

Ágar nutriente composição: péptico digerido
de tecido animal  5,00g/L;  extrato  de carne
3,00g/L;  ágar  15,00g/L.  Unidade  de
fornecimento: frasco com 500g.

1
Frasco
500g

R$ 275,92 R$ 275,92

16

Ágar  sabouraud  dextrose  4%  composição:
ágar, 15g/L; D (+) - glicose, 40g/L; peptona,
10g/L; pH final 5,6 ± 0,2 (25°C) Unidade de
fornecimento: frasco com 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 261,66 R$ 261,66

17

Agar Soja Tripticaseina –TSA Fabricado de
acordo com a formulação recomendada pela
ISO 9308-1:2000. Composição g/L Triptona
17,0 Digestão Papaica de Farinha de Soja 3,0
Glicose  2,5  Cloreto  de  Sódio  5,0  Fosfato
Dipotássico 2,5 pH Final= 7,3 + 0,2 a 25°C.
Unidade de fornecimento: frasco com 500g.

1
Frasco
500g

R$ 306,65 R$ 306,65

18

Agar  Verde  Brilhante,  aparência  do  Meio:
Preparado:  Pó  rosa,  fluido  e  homogêneo.
Desidratado: Pó castanho-alaranjado e muito
levemente  opalescente.  Composição  (g/L):
peptona  especial  –  10,0;  lactose  –  10,0;
extrato de levedura – 3,0; cloreto de sódio –
5,0;  sacarose  –  10,0;  vermelho  de  fenol  –
0,08; verde brilhante – 0,0125; agar – 20,0;
pH  Final=  6,9  +  0,1  a  25°C.  Unidade  de
fornecimento: frasco de 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 274,50 R$ 274,50

19

Álcool  70%,  aspecto  físico:  líquido,  tipo
hidratado,  teor  alcoólico  70%  (70°gl).
Unidade  de  fornecimento:  frasco  de
1000mL. 

20
Frasco
1000ml

R$ 10,72 R$ 214,40

20 Álcool  etílico  96%  comercial,  fórmula
química  C2H5OH,  peso  molecular
46,07g/mol, Massa Espec, 20ºC, 0,808-0,811
g/mL.  Teor  alcoólico  (INPM) 92,6  –  93,8,
Teor  alcoólico  (GL)  mín.  95,4.  Acidez
(mg/100mL) máx. 1,1. pH 5,7 - 6,3 Barbet
16 minutos. Aspecto físico líquido, límpido e
isento de material em suspensão. Odor Bom.

30 Frasco
1000ml

R$ 12,35 R$ 370,50
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Resíduo  por  evaporação  máx.  0,01%.
Unidade de fornecimento: frasco de 1000ml. 

21

Álcool  etílico  P.A.,  aspecto  físico:  líquido
límpido,  incolor,  volátil,  teor  alcoólico
mínimo  de  99,5°gl,  fórmula  química
C2H5OH, peso molecular 46,07g/mol, grau
de  pureza  mínimo  de  99,7%  p/p  inpm,
característica  adicional  absoluto,  reagente
p.a., número de referência química CAS 64-
17-5,  unidade de fornecimento:  frasco com
1000mL. 

5
Frasco
1000ml

R$ 17,88 R$ 89,40

22

Bicarbonato  de  sódio,  aspecto  físico:  pó
branco,  fino,  composição  NaHCO3,  pureza
mínima teor de pureza mínima 99,5%, peso
molecular 84,01g/mol, número de referência
química  CAS  144-55-8.  Unidade  de
fornecimento: frasco com 1000g. 

1
Frasco
1000g

R$ 18,39 R$ 18,39

23

Biftalato de potássio, aspecto físico: sólido,
de  cristais  brancos,  fórmula  molecular
C8H5KO4, de peso molecular (massa molar)
204,23g/mol,  pureza  mínima  99,5%,  CAS
877-24-7.  Unidade  de  fornecimento:  frasco
com 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 85,38 R$ 85,38

24

Borato de sódio, reagente P.A., aspecto físico
pó  cristalino  branco,  inodoro,  fórmula
química Na2B4O7 (anidro), peso molecular
201,22g/mol,  grau  de  pureza  mínima  de
98%,  número  de  referência  química  CAS
1330-43-4. Unidade de fornecimento: frasco
com 500g. 

500 Grama R$ 0,03 R$ 15,00

25

Calcon, aspecto físico: pó, CAS 2538-85-4,
pH  9,4  (10g/L,  H O,  25°C),  solubilidade₂
20g/L,  massa molar:  416.39g/mol.  Unidade
de fornecimento: frasco com 50g. 

1
Frasco

50g
R$ 58,71 R$ 58,71

26

Caldo escherichia  coli  (caldo  EC),  aspecto
físico:  pó,  cor  amarelado a  castanho,  valor
do pH: 6,7 – 7,1 (37g/L, H O, 25 °C) (depois₂
da  autoclavagem),  solubilidade:  74g/L.  De
acordo  com  ISO  7251  e/ou  com  a  FDA-
BAM - Enzima digestiva de caseína 20g/L;
lactose 5g/L; mistura de sais biliares 1,5g/L;
K2HPO4 4g/L; KH2PO4 1,5g/L; NaCl 5g/L.
Unidade de fornecimento: frasco com 500g. 

2
Frasco
500g

R$ 315,72 R$ 631,44

27

Caldo  lactosado  aspecto  físico:  pó,  cor:
amarelado,  valor  de  pH:  6,7  –  7,1  (13g/L,
H O,  25°C).  Unidade  de  fornecimento:₂
frasco com 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 226,83 R$ 226,83
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28

Caldo Lauril  sulfato triptose (LST) aspecto
físico: aparência desidratado: pó homogêneo,
fluxo livre e branco a esbranquiçado. Valor
de  pH:  6,8  (35,5g/L,  H O).  Unidade  de₂
fornecimento: frasco com 500g. 

2
Frasco
500g

R$ 267,71 R$ 535,42

29

Caldo nutriente composição: D (+) – glicose
-  1g/L;  peptona  -15g/L;  cloreto  de  sódio  -
6g/L;  extrato  de  levedura  -  3g/L;  pH final
7,5±0,2  (25°C).  Unidade  de  fornecimento:
frasco com 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 254,98 R$ 254,98

30

Caldo  verde  brilhante  lactose  bile  2%,
Aparência desidratado: pó homogêneo, fluxo
livre e bege esverdeado. Composição: Verde
brilhante, 0,0133g/L; lactose, 10g/L: bílis de
boi (seco), 20g/L; peptona, 10g/L; pH final
7,2±0,2  (25°C)  Unidade  de  fornecimento:
frasco com 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 332,34 R$ 332,34

31
Caseína,  aspecto  físico:  pó,  número  de
referência química CAS 9000-71-9. Unidade
de fornecimento: frasco com 500g. 

500 Grama R$ 0,27 R$ 135,00

32

Cianeto  de  potássio,  Fórmula  Molecular
KCN.  Peso  molecular:  65,12g/mol.  Sólido
cristalino  incolor,  Nº.  CAS:  151-50-8.
Unidade de fornecimento: frasco com 100g. 

100 Grama R$ 0,45 R$ 45,00

33

Cloreto  de  cálcio,  aspecto  físico  pó,
granulado  ou  escama  branca  ou  rosada,
opaca, fórmula química CaCl2.2H20, massa
molecular  147,01g/mol,  grau  de  pureza
mínima de 99% P.A., número de referência
química  CAS  10035-04-8,  unidade  de
fornecimento: frasco de 500g.

500 Grama R$ 0,05 R$ 25,00

34

Cloreto  de  Potássio,  aspecto  físico  pó  ou
cristal  branco,  inodoro,  fórmula  química
KCl, Massa Molecular 74,55, grau de pureza
pureza  mínima  de  99%,  característica
adicional  reagente  P.A.,  número  de
Referência Química CAS 7447-40-7 

500 Grama R$ 0,05 R$ 25,00

35

Cloreto  de  hidroxilamônio,  aspecto  físico
cristal  incolor  a  levemente
amarelado,higroscópico,  composição
química NH2OH.HCl, peso molecular 69,49,
grau  de  pureza  pureza  mínima  de  99,
característica  adicional  reagente  p.a.  Acs,
número de referência química CAS 5470-11-
1

250 Grama R$ 0,93 R$ 232,50

36 Corante  eosina  amarelada,  aspecto  físico:
sólido,  pó  fino,  vermelho,  Odor:  inodoro,

1 Frasco
25g

R$ 21,78 R$ 21,78
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pH:  9,2.  Fórmula:  C20H6Br4Na2O5,  peso
mola:  691,90g/mol,  CAS:  17372-87-1.
Unidade de fornecimento: frasco de 25g. 

37
Corante  eosina  azul  de  metileno  Giemsa,
aspecto físico: pó; unidade de fornecimento:
frasco com 25g. 

1
Frasco

25g
R$ 33,34 R$ 33,34

38

Corante Panótico Rápido, kit é composto por
três corantes: O Rápido 1: agente fixador, o
Rápido 2: solução corante de hemácias e o
Rápido 3: solução Corante de Leucócitos e
plaquetas.  Unidade  de  fornecimento:  3
frascos de kit com 3 x 500mL. 

1 Kit R$ 72,00 R$ 72,00

39

Corante  Verde  Janus  B,  aspecto  físico  pó;
Cor preto, castanho escuro ou Verde escuro,
características adicionais CI 11050. Número
CAS:  2869-83-2;  Fórmula:  C30H31ClN6.
Peso Molecular: 511,06g/mol. Comprimento
de  onda  651  -  677nm;  Coeficiente  de
extinção ≥28000. Comprimento de onda 397
-  403nm;  Coeficiente  de  extinção  ≥10000.
Carbono  ≥45,1%;  Nitrogênio  ≥10,5%.
Unidade de fornecimento: frasco de 50g. 

1
Frasco

50g
R$ 135,85 R$ 135,85

40

Cristal violeta, aspecto físico: pó, CAS: 548-
62-9, fórmula: C25H ClN , massa molar: ₃₀ ₃
407,99g/mol, valor de pH: 2,5 – 3,5 (10g/l, 
H O, 20°C). Unidade de fornecimento: ₂
frasco de 25g. 

1
Frasco

25g
R$ 18,34 R$ 18,34

41

D-arabinose aspecto físico: sólido branco, 
fórmula: C H O , peso molecular: ₅ ₁₀ ₅
150,13g/mol, ponto de fusão: 160°C, P.A.,  
CAS: 10323-20-3, unidade de fornecimento: 
frasco com 25g. 

25 Grama R$ 15,70 R$ 392,50

42

Diclorometano,  aspecto  físico  líquido,
incolor, odor: adocicado. Fórmula: CH2Cl2,
peso molar: 84,93g/mol, P.A., CAS: 75-09-2.
Unidade  de  fornecimento:  frasco  de
1000mL. 

1
Frasco
1000ml

R$ 26,50 R$ 26,50

43

Éter  de  petróleo,  ponto  de  Ebulição  30  -
60ºC. Densidade a 25ºC 0,625 - 0,660g/mL.
Máximo  de  Impurezas:  Resíduos  após
Evaporação 0,001%. P.A., CAS: 64742-49-0.
Unidade  de  fornecimento:  frasco  com
1000mL. 

12
Frasco
1000ml

R$ 48,46 R$ 581,52

44 Éter  etílico,  aspecto  físico:  líquido,  peso
molecular  74,12g/mol,  fórmula  química
CH4CH10O,  grau  de  pureza  mínimo 99%,
P.A.,  número de referência química CAS 60-

5 Frasco
1000ml

R$ 70,60 R$ 353,00
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29-7. Unidade de fornecimento: frasco com
1000mL. 

45

Eugenol,  fórmula:C10H12O2  massa  molar:
164,2g/mol,  solubilidade 2,46g/L,  CAS 97-
53-0. Unidade de fornecimento: frasco com
100mL. 

100 ml R$ 2,21 R$ 221,00

46
Extrato de carne em pó,  aspecto físico:  pó
marrom claro, fluído e homogêneo. Unidade
de fornecimento: frasco com 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 325,69 R$ 325,69

47

Extrato  de  levedura,  aspecto  físico:  pó;
impurezas  ≥10%  de  nitrogênio  total  (N), 
≥4,5% amino N; resíduo inorgânico ≤15%;
perda ≤8% de perda por secagem; pH 6,5-7,5
(25°C,  2%  em  H2O).  Unidade  de
fornecimento: frasco com 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 294,38 R$ 294,38

48

Extrato  de  Malte,  aspecto  físico:  pó
granulado,  de  coloração  castanha,  sabor  e
odor: característicos de malte, pH 4,5 . 6,0,
higroscópico.  Composto  obtido  pela
hidrólise da cevada crua e malteada,  sendo
em  seguida  submetido  à  concentração,
desidratação a vácuo e moagem. Unidade de
fornecimento: frasco com 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 314,17 R$ 314,17

49

Fita de Magnésio rolo 3m x 0,2mm; fórmula:
Mg, CAS 7439-95-4, massa molar: 
24.31g/mol, ponto de ebulição: 1107°C 
(1013,25hPa), ponto de fusão: 651°C, 
densidade: 1,75g/cm3 (20°C). Unidade de 
fornecimento: rolo 3m x 0,2mm. 25g

25 Grama R$ 10,20 R$ 255,00

50

Fosfato  dibasico  de  sódio,  aspecto  físico:
cristais  brancos,  fórmula  química
Na2HPO4.2H2O  (dibásico  dihidratado),
massa  molecular  177,99g/mol,  grau  de
pureza  mínima  de  99%,  característica
adicional:  reagente  P.A.  ACS  número  DE
referência  química  CAS  10028-24-7,
unidade de fornecimento: frasco com 500g. 

2500 Grama R$ 0,05 R$ 125,00

51

Fosfato  monobásico  de  Potássio,  aspecto
físico: pó branco cristalino, inodoro, fórmula
química KH2PO4 (monobásico anidro), peso
molecular  136,09g/mol,  teor  de  pureza
mínima  de  99%,  característica  adicional
reagente  P.A.,  NÚMERO  DE  referência
química  CAS  7778-77-0,  unidade  de
fornecimento: frasco com 500g. 

500 Grama R$ 0,07 R$ 35,00

52 Frutose P.A.,  fórmula molecular C6H12O6,
Peso molecular 180,16g/mol, CAS 57-48-7.

500 Grama R$ 0,15 R$ 75,00
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Unidade de fornecimento: frasco com 500g. 

53

Fucsina  Fenicada,  aspecto  físico:  pó,
características adicionais: Solução composta
de  álcool  etílico,  fenol  liquefeito,  fucsina
básica  e  água  deionizada,  unidade  de
fornecimento: frasco de 200mL. 

2
Frasco
200ml

R$ 31,00 R$ 62,00

54

Glicose,  aspecto  físico:  pó  branco  fino,
fórmula química C6H12O6 (D+GLICOSE),
peso molecular 180,16g/mol, teor de pureza
mínima  de  99%,  característica  adicional
anidra,  reagente P.A., número de referência
química  CAS  492-62-6.  Unidade  de
fornecimento: 500 g. 

500 Grama R$ 0,05 R$ 25,00

55

Hexano  P.A.,  aspecto  físico  líquido
transparente,  peso  molecular  86,18g/mol,
composição  química  C6H14  (mistura  de
isômeros), teor de pureza mínima de 98,5%,
CAS  110-54-3.  Unidade  de  fornecimento:
1000 ml. 

2
Frasco
1000ml

R$ 24,20 R$ 48,40

56

Hidróxido  de  potássio  P.A.,  aspecto  físico:
escama  ou  lentilha  branca,  inodora,
higroscópica,  peso  molecular  56,11g/mol,
fórmula química KOH, grau de pureza teor
mínimo  de  85%,  número  de  referência
química  CAS  1310-58-3.  Unidade  de
fornecimento: frasco de 1000g. 

1
Frasco
1000g

R$ 80,53 R$ 80,53

57

Hidróxido  de  sódio,  aspecto  físico:  em
lentilhas  ou  micro  pérolas  esbranquiçadas,
peso molecular 40,00g/mol, fórmula química
NaOH,  grau  de  pureza  mínima  de  98%,
característica  adicional  reagente  P.A.,
Número  de  referência  química  CAS 1310-
73-2,  unidade  de  fornecimento:  frasco  de
1000g. 

6
Frasco
1000g

R$ 56,55 R$ 339,30

58

Iodeto de potássio, aspecto físico: pó branco,
cristalino, inodoro, fórmula química KI, peso
molecular  166,01g/mol,  teor  de  pureza
mínima  de  99%,  característica  adicional
reagente P.A., Número de referência química
CAS 7681-11-0.  Unidade  de  fornecimento:
frasco com 500 g. 

500 Grama R$ 0,63 R$ 315,00

59 Kit  de  coloração  de  Gram  Reagente  1,
solução  de  violeta  cristal:  solução  corante
aquoso-etanólica, composto de: etanol (≥3%
-  <10%),  Hexametilpararosanilina  (Cristal
violeta)  (≥0,25%  -  <1%),  Fenol  (<1%).
Forma:  líquido,  cor  azul,  odor  fenólico.

1 KIT R$ 107,26 R$ 107,26
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Reagente  2,  solução de Lugol  estabilizada:
Solução  com  componentes  inorgânicos  e
orgânicos composto de: homopolímero de 1-
vinil-2-pirrolidona, complexo de iodo (≥3% -
<10%). Forma: líquido, cor: castanho, odor:
inodoro,  pH 2,0  a  20  -  22°C.  Reagente  3,
solução  de  descoloração:  Mistura  de
solventes  composto  de:  Etanol  (≥50%  -
≤100%),  Acetona  (≥20%  -  <25%).  Forma:
líquido,  cor:  incolor,  odor:  a  solventes.
Reagente  4  ,  Fucsina  básicaUnidade  de
fornecimento: 4 frascos de 500mL cada. 

60

Kit  Tipagem  Sanguínea  composto  por
reagentes:  anti-A  monoclonal,  anti-B
monoclonal,  anti-D  monoclonal.  Reagentes
para  classificação  do  sistema  sanguíneo
ABO,  preparados  utilizando-se  anticorpos
monoclonais de origem murina reativos em
lâmina  e  tubo,  fornecendo  um  teste
específico  qualitativo  para  a  identificação
dos antígenos A e B nas hemácias; reagente
para  classificação  do  fator  Rh,  preparado
utilizando-se  anticorpos  monoclonais  de
origem humana reativos em lâmina e tubo,
fornecendo  um  teste  específico  para  a
identificação  do  antígeno  D  e  de  suas
variantes nas hemácias humanas. O diluente
dos  reagentes  contém:  Cloreto  de  Sódio,
Albumina bovina,  Tampão Fosfato e Azida
de Sódio a 0,1%. Unidade de fornecimento:
3 frascos de 10mL cada. 

2 Teste R$ 165,00 R$ 330,00

61

Lactofenol,  aspecto  físico:  líquido,  cor:
castanho  claro,  odor:fenol.  Composto  de
ácido  lático,  cristais  de  fenol,  glicerina  e
água  destilada.  Unidade  de  fornecimento:
frasco com 1000mL. 

1
Frasco
1000ml

R$ 190,00 R$ 190,00

62

Lactose, aspecto físico: pó cristalino, branco
ou  quase  branco.  Fórmula  Molecular:
C12H22O11·H2O,  peso  molecular:
360,3g/mol.  Unidade  de  fornecimento:
frasco com 500g. 

500 Grama R$ 0,07 R$ 35,00

63

L-Cisteína anidra, aspecto físico: sólido, 
branco, pH: 1,5 – 2,0. Fórmula: 
C3H7NO2S.HCl; P.M.: 121,16g/mol, CAS: 
52-90-4. Unidade de fornecimento: frasco de
500g.

500 Grama R$ 0,38 R$ 190,00

64 Molibdato de amônio, aspecto físico: sólido, 500 Grama R$ 0,71 R$ 355,00
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fórmula:  (NH4)6Mo7O24..4H2O,  P.M.:
1235,86g/mol,  CAS:  12054-85-2,  cor:
branco,  odor:  inodoro,  pH  Sol.:~5,3.
Unidade de fornecimento: frasco com 500g. 

65

Murexida (purpurato de amônio) P.A., peso
molecular  284,19g/mol,  aspecto  físico:  pó
marron  escuro  à  vermelho  pardo,  inodoro,
fórmula química C8H8N6O6, grau de pureza
mínima  de  97%,  número  de  referência
química  CAS  3051-09-0.  pH  5  em  1g/L
20°C. Solubilidade em água 1g/L em 20°C
Densidade  aparente  330kg/m3  Absorção
máxima  (água)  520  -  524nm.  Spec.
Absorvidez  A 1%  /  1cm  (λmax;  0,01g/L;
água)  ≥  300.  Ceniza  sulfatada  (800°C)
≤1,0%. Perda em Secagem (105°C) ≤2,0%.
Unidade de fornecimento: frasco de 25g. 

25 Grama R$ 8,79 R$ 219,75

66

Naftaleno  (Naftalina),  Grupo  químico:
hidrocarboneto  aromático;  fórmula
molecular:  C10H8;  peso  molecular:
128,0g/mol. É extraído do alcatrão de hulha
por destilação.  ONU No: 1334 - Classe de
Risco: 4.1 - No de Risco: 40, CAS: 91-20-3.
Aspecto:  Bolas  brancas  a  levemente
amareladas.  Ponto  de  cristalização:  Mín.
79,6°C.  Unidade  de  fornecimento:  frasco
com 1000g. 

1
Frasco
1000g

R$ 56,51 R$ 56,51

67
Nigrosina, CAS 101357-32-8, pH 10 (10g/l,
H2O, 20°C), solubilidade 10g/L. Unidade de
fornecimento: frasco com 25g. 

1
Frasco

25g
R$ 240,00 R$ 240,00

68

Ortofenantrolina,  aspecto  físico:  sólido,
natureza química: sal orgânico, cor: branco,
odor:  inodoro,  CAS 5144 -  89  –  8,  massa
molar:  198,24g/mol,  fómula  molecular:
C12H8N2·  H2O,  unidade de fornecimento:
frasco com 50g. 

1
Frasco

50g
R$ 307,00 R$ 307,00

69

Peptona soja características físico-químicas:
solubilidade em água a 2%:completa; pH em
Concentração  2%:  7,0±0,5;  perda  na
Secagem:  ≤5,0%;  nitrogênio total:  9-  11%;
nitrogênio á-amino (NA):  2-3%; cinza: não
superior a 15%. Aparência do Meio: produto
desidratado,  bege,  fluido  e  homogêneo,
higroscópico.  Unidade  de  fornecimento:
frasco com 500g. 

1
Frasco
500g

R$ 416,57 R$ 416,57

70 Sacarose, composição química C12H22O11,
peso molecular 342,29g/mol, aspecto físico:

500 Grama R$ 0,04 R$ 20,00
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pó branco cristalino, inodoro, grau de pureza
mínima  de  99,5%,  característica  adicional
reagente  p/  HPLC,  número  de  referência
química  CAS  57-50-1,  unidade  de
fornecimento: frasco com 500g. 

71
Safranina  O,  reagente  para  análise  mono-
hidratado em pó.  Unidade de fornecimento
frasco de 25g. 

25 Grama R$ 2,47 R$ 61,75

72
Soro  fisiológico  0,9%,  solução  isotônica.
Unidade de fornecimento frasco de 200 mL. 

4
Frasco
250ml

R$ 5,02 R$ 20,08

73

Subcarbonato de bismuto III, aspecto físico:
Sólido,  pó  fino,  levemente  amarelado
Fórmula:  (BiO)2CO3  P.M.:510,01g/mol,
número de registro CAS: 5892-10-4. unidade
de fornecimento frasco de 100g. 

1
Frasco
100g

R$ 242,06 R$ 242,06

74

Sulfato de amônio, composição (NH4)2SO4,
peso molecular 132,14g/mol, aspecto físico:
finos  cristais  ou grânulos  brancos,  odor  de
amônia,  grau  de  pureza  mínima  de  99%,
característica  adicional  reagente  P.A.,
número de referência química CAS 7783-20-
2, unidade de fornecimento: 500g. 

500 Grama R$ 0,04 R$ 20,00

75

Sulfato  de  sódio,  aspecto  físico:  finos
grânulos  brancos  cristalinos  inodoros,  peso
molecular  142,04g/mol,  fórmula  química
Na2.SO4 anidro, grau de pureza mínima de
99%, característica  adicional  reagente  USP,
número de referência química CAS 7757-82-
6, unidade de fornecimento: frasco com 500
g. 

500 Grama R$ 0,03 R$ 15,00

76

Sulfato  ferroso  amoniacal  P.A.,  aspecto
físico  pó/cristal  verde  claro,fotossensível,
higroscópico,  peso  molecular  392,14g/mol,
fórmula  química  Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O
(hexahidratado),  grau de pureza mínima de
99%,  número  de  referência  química  CAS
7783-85-9. Unidade de fornecimento: 500g. 

500 Grama R$ 0,07 R$ 35,00

77

Trietanolamina,  fórmula:  C6H15NO3,  CAS
102-71-6,  aspecto  físico  líquido,  forma:
viscoso,  cor:  incolor  à  âmbar  pálido,  odor:
fraco  e  amoniacal,  peso  molecular:
149,19g/mol,  Ponto  de  ebulição  a
760mmHg: 360,0°C, ponto de fusão: 21,2°C,
pureza: 99%, Número ONU: 2491, classe de
risco: 8. Unidade de fornecimento: 1000mL. 

1
Frasco
1000ml

R$ 62,99 R$ 62,99

Total R$ 13.345,53
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1.2. O prazo de validade dos produtos não poderá ter transcorrido, no momento da entrega
no almoxarifado da Contratante,  mais  que  1/4  (um quarto)  do  prazo  total  de  validade  dos
mesmos.

1.3. Havendo divergências entre as especificações lançadas no sítio Compras Governamentais
e  as  descritas  neste  Termo  de  Referência,  prevalecerão  as  especificações  deste  Termo  de
Referência.

1.4. Os itens a serem adquiridos são facilmente encontrados no mercado e estão especificados de
forma clara e precisa neste Termo de Referência, se enquadrando na definição de bens comuns do art.
1º, parágrafo único da Lei nº 10.520/2002.

2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A aquisição  destes  materiais  vem  sendo  solicitado  por  docentes  que  atuam  nos  laboratórios  de
Microbiologia, Química, Biologia, Alimentos e Nutrição Animal, desde o início do período letivo de
2017,  e  reiterado  pelos  técnicos  a  partir  do  controle  de  estoque,  constatando  que  alguns  itens
encontram-se  em quantidades  insuficientes  para  realização  de  diversas  atividades.  A falta  destes
materiais,  bem  como  a  não  aquisição  de  novos,  podem  prejudicar  o  processo  de  ensino  e
aprendizagem. Desta forma, a compra de reagentes visa ampliar o conhecimento dos discentes através
das aulas práticas e grupo de estudo que estabelecem uma maior compreensão do conteúdo teórico
abordado em sala de aula, ao ser trabalhado de forma experimental.

3 ESTIMATIVA DE CUSTO/FONTE DE RECURSOS

Para aquisição do objeto deste Pregão, o custo total estimado é de R$ 13.345,53 (Treze mil, trezentos
e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e correrá a conta do Orçamento do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês.

FONTE DE RECURSO: 0112

NATUREZA DE DESPESAS: 339030

4 DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (dias) dias, contados a partir da data
final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.

4.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.

4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
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Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

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

4.7. Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será
providenciada  sua  advertência,  por  escrito,  para  que,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  regularize  sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

4.9. Persistindo a irregularidade,  a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à  contratada  a  ampla
defesa. 

4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

4.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

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

4.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,  por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

4.13. As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento  do Instituto Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano –  Campus  Santa  Inês
previsto  para  o  exercício  de  2017,  nos  elementos  de  despesas,  programas  e  fontes  de  recursos
correspondentes às características do objeto da licitação.

5 DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1. A entrega dos itens deverá ocorrer, de forma integral, em até  15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da Nota de Empenho, no Setor de Almoxarifado do Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, nos horários: das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 de
segunda a quinta-feira, nas sextas-feiras das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00.
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5.2. O prazo estabelecido neste Termo somente poderá ser prorrogado mediante solicitação por
escrito da Contratada, devidamente aceita pela Contratante, e nos seguintes casos:

a. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere,
fundamentalmente, as condições da entrega dos itens;

b. Impedimento  de  execução  das  entregas  por  fato  ou  ato  de  terceiros,  reconhecido  pela
Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência.

5.3. Omissão ou atraso da entrega ficará a cargo da Contratada, inclusive quanto aos pagamentos
do frete, sem prejuízo das sanções administrativas descritas neste Termo de Referência.

5.4. O prazo de validade dos produtos não poderá ter transcorrido, no momento da entrega no
almoxarifado da Contratante, mais que 1/4 (um quarto) do prazo total de validade dos mesmos.

6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os materiais  deverão estar  de  acordo com a especificação descrita  no presente  Termo de
Referência, atendendo integralmente a todos os seus dispostos. 

6.2. O prazo de validade dos produtos não poderá ter transcorrido, no momento da entrega no
almoxarifado da Contratante, mais que 1/4 (um quarto) do prazo total de validade dos mesmos.

6.3. Deverá ser realizada a conferência das especificações contidas neste termo de referência com
o objeto recebido.

6.4. O item do  objeto  em desacordo  com o  presente  Termo  de  Referência  e/ou  com avarias
deverá(ão) ser reposto(s) pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias, após a comunicação feita
pela CONTRATANTE, sem nenhum ônus para o IF Baiano – Campus Santa Inês.

7 DOS DEVERES DA CONTRATADA

7.1. São deveres da CONTRATADA:

a. Acusar o recebimento da Nota de Empenho;

b. Entregar os materiais de forma integral,  no prazo, no local e nas condições exigidas neste
Termo de Referência;

c. Juntamente com a entrega dos materiais, emitir Nota Fiscal com a mesma descrição constante
na Nota de Empenho;

d. Efetuar a troca ou substituição dos materiais  que não estejam conforme a descrição deste
Termo de Referência;

e. Prestar a garantia descrita neste Termo de Referência.

7.2. A Empresa contratada também se responsabilizará por perdas e danos eventualmente causados
por seus técnicos ou empregados, a bens e/ou equipamentos de propriedade da CONTRATANTE ou
TERCEIROS durante a entrega do objeto.
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8 DOS DEVERES DA CONTRATANTE

8.1. São deveres da Contratante:

a. Emitir a Nota de Empenho;

b. Informar à Contratada sobre a emissão da Nota de Empenho;

c. Efetuar os pagamentos à Contratada, correspondente ao fornecimento dos materiais dentro do
prazo estipulado neste Termo de Referência;

d. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete  infração administrativa  nos  termos  da Lei  nº  8.666,  de  1993 e  da  Lei  nº
10.520, de 2002, a Contratada que:

a. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

b. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c. Fraudar na execução do contrato;

d. Comportar-se de modo inidôneo;

e. Cometer fraude fiscal;

f. Não mantiver a proposta;

g. Apresentar documento falso.

9.2. Considera-se  retardamento  na  execução  do  certame  qualquer  ação  ou  omissão  do
licitante que prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro
no julgamento, ou ainda que atrase a assinatura do contrato ou ata de registro de preços.

9.3. Considera-se não manter  a  proposta  a  ausência  de  envio  da mesma,  bem como a
recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja
fundamentada  na  demonstração  de  vício  ou  falha  na  sua  elaboração,  que  evidencie  a
impossibilidade de seu cumprimento.

9.4. Considera-se falhar na execução contratual o inadimplemento grave ou inescusável de
obrigação assumidas pelo contratado.

9.5. Considera-se fraudar  na execução contratual  a  prática de qualquer  ato destinado a
obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.
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9.6. Considera-se  comporta-se  de  maneira  inidônea  a  prática  de  atos  direcionados  a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como: frustar ou fraudar o caráter
competitivo do procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei,
induzir  deliberadamente  a  erro  no  julgamento,  prestar  informações  falsas,  apresentar
documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a
prejudicar a veracidade de suas informações.

9.7. A Contratada que cometer  qualquer  das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante, nas situações que merecem reprovação branda por
parte  da  Administração,  como  também  alerta  do  rigor  da  fiscalização  e  da
possibilidade de penalização mais gravosa em caso de reincidência.

b. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

b.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
contratual (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),  aplicar-se-á multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias, autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

c. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;

d. Multa  compensatória  de  20% (vinte  por  cento)  aplicada  de  forma  proporcional  à
obrigação inadimplida, no caso de inexecução parcial do objeto;

e. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o IF Baiano – Campus Santa
Inês, pelo prazo de até dois anos;

f. Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União  com  o  consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

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

9.8. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

31
Km 2,5 – BR 420 – Rodovia Santa Inês x Ubaira – CEP: 45.320-000 – Santa Inês-BA

Telefone: (73) 3536-1212 – Sítio: www.si.ifbaiano.edu.br – E-mail: compras@si.ifbaiano.edu.br

http://www.si.ifbaiano.edu.br/
mailto:compras@si.ifbaiano.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

9.9. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

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

9.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10  REQUISITANTE

Geisiane Novaes de Santana
Técnica de Laboratório: Área Química

Silvana Santos da Silva
Técnica de Laboratório: Área Biologia

Santa Inês/BA, _____ de ________________ de 2017.

_______________________________                            ___________________________________
Geisiane Novaes de Santana Silvana Santos da Silva
Técnica de Laboratório: Área Química Técnica de Laboratório: Área Biologia

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, APROVO o
presente Termo de Referência e AUTORIZO a realização do procedimento licitatório.

Santa Inês/BA, ______ de _________________ de 2017.

___________________________________
NELSON VIEIRA DA SILVA FILHO

Diretor Geral
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MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº. 40/2017
Processo nº. 23332.000702/2017-93

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Santa Inês

Senhor Pregoeiro, 

A Empresa __________________________________,  CNPJ nº________________,  estabelecida na
(endereço completo), neste ato representado por (nome completo do representante legal da empresa),
CPF nº  ____________, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão
Eletrônico nº 40/2017, que tem como objeto a aquisição de reagentes necessários à realização de aulas
e atividades práticas, dos cursos técnicos e superiores nos Laboratórios de Microbiologia, Química,
Biologia, Alimentos e Nutrição Animal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
– Campus Santa Inês, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do
Edital,  e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a
seguinte proposta:

Item Discriminação Marca Quant. Unid. Valor
Unitário

Valor
Total

Valor Total: XXXX (valor por extenso )

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de sua aceitação.

Para fins de Pagamento: Banco:.................. Agência: ...................... Conta Corrente: ........................

Asseguro que a  entrega dos produtos ocorrerá em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da
Nota de Empenho, no local e nas condições exigidas no Edital.

Declaro expressamente que nos preços cotados estão inclusos todos os insumos inerentes a execução
do contrato e todas as demais despesas, de quaisquer naturezas incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Local, ...... de ........de 2017.

Nome do Representante Legal da Empresa
Cargo

RG/CPF
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	a. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere, fundamentalmente, as condições da entrega dos itens;
	b. Impedimento de execução das entregas por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência.

