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AVISO 
 
 
 
PREZADOS 
 
SOLICITAMOS ATENÇÃO AO INCLUIR SUAS 
PROPOSTAS 
 
DEVIDO A PROBLEMAS NO SISTEMA CATMAT 
AS DESCRIÇÕES E AS UNIDADES DE 
FORNECIMENTO NÃO SÃO EM ALGUNS 
CASOS COMPATÍVEIS, SENDO ASSIM, 
CONSIDERAR AS DESCRIÇÕES E UNIDADES 
DE FORNECIMENTO CONSTANTES NO 
EDITAL. 
 
FAVOR COLOCAR NO SISTEMA AINDA A 
PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, INFORMAÇÃO 
ESSENCIAL PARA OS PRAZOS DE ENTREGA 
PREVISTOS NO EDITAL. 
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MODELO DE EDITAL 
COMPRA 
HABILITAÇÃO SIMPLIFICADA (Art. 8º, II e III da IN SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, atualizada) 
Lei Complementar nº 123, de 2006: itens exclusivos para ME/EPP/COO e itens para ampla 
participação. 

PREGÃO ELETRÔNICO  
INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2018 

(Processo Administrativo n.°25382.100352/2018-85) 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO AGGEU 

MAGALHAES, sediado na Av Prof Moraes Rego SN Campus da UFPE/ Recife/PE – CEP 50740-465, 

realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da IN 

SEGES Nº 03/2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 

15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Legislações complementares: Lei n° 6.360, de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 8077/2013,  e 
RDC 16 de 2013. 

 
 

Data da sessão: 21/11/2018 
Horário: 10:00HS HORARIO DE BRASÍLIA 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

aquisição de Insumos, Material plástico e reagentes de Laboratorio, para o Instituto Ageu 

Magalhães- FIOCRUZ-PE  ,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação 

abaixo: 

AÇÃO 8315 (AGGEU) 
PTRES: 090759 
Elemento de Despesa: 339030 
Fonte de Recurso: 6151000000 

 
AÇÃO 20K1 
RPT07G, RPT011, RPT07B (NPT/PDTIS) 
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PTRES: 109582 
Elemento de Despesa: 339030 
Fonte de Recurso: 6151000000 
UGR: 254494 
 
AÇÃO 8315(COLEÇÕES BIOLÓGICAS) 
PTRES: 090769 
Elemento de Despesa: 339030 
Fonte de Recurso: 6151000000 
UGR: 254494 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sicaf que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica, bem como na Cotação Eletrônica e no Regime Diferenciado de 

Contratações eletrônico - RDC. 

3.1.1. O procedimento de Credenciamento deverá ser realizado pelo fornecedor 

interessado, ou quem o represente, observado o que dispõe o art. 5º da IN SEGES 03/2018. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no inciso I do artigo 21 

da Instrução Normativa SEGES nº 3, de 26.04.18. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.2.1. Em relação aos itens 01 a 58 e 71 a 74, a participação é exclusiva a licitantes 

qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

4.3.4.  que estejam sob falência, concurso de credores, , em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
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4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 

4.4.1.1. nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

4.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

4.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

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

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

de recebimento de propostas. 

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

apresentadas.   

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1.  Valor unitário e total do item  

5.6.2. Marca; 

5.6.3. Fabricante;  
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5.6.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável o modelo, prazos de 

validade, número do registro ANVISA (Para os itens 16.17 e 18) E PROCEDENCIA 

DO PRODUTO, para todos os itens. 

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

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

data de sua apresentação.  

5.10. No caso de discrepância entre a descrição contida no comprasnet (CATMAT) e no 

Termo de referência, prevalecerá o descrito no Termo de referência. Deverá ser 

observado também a unidade de fornecimento constante no edital uma vez que em 

alguns casos haverá  divergência com os do CATMAT, prevalecendo a do edital. 

 

6.  DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência.  

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

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

estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

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

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema.  

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

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos 
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6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

6.12. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos.  

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

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

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

efeito de ordenação das propostas. 

6.15. Para os bens classificados no Anexo I - Termo de Referência como PRODUTO 
PARA SAÚDE Itens 16-17 e 18 

6.15.1.1. A licitante deverá possuir Registro na ANVISA, Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação CBPF ou isenção, todos expedidos pela ANVISA – 
M.S., em validade, conforme exigência da Lei n° 6.360, de 1976, 
regulamentada pelo Decreto nº 8077/2013,  e RDC 16 de 2013. 

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

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes 

qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.16.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por 

empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 

acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

6.17. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

6.17.1. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
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classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

6.17.2. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 

relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente 

entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

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

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

máximo fixado (conforme valor informado no TERMO DE REFERENCIA) ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

7.4. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto de 2 

(duas) horas, podendo ser prorrogado pelo pregoeiro conforme subitem 7.4.1.1., sob pena de 

não aceitação da proposta.  

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

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada da Licitante, formulada antes de findo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.4.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos 

nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 

apresente amostra, para os itens 19 a 24  sob pena de não aceitação da proposta, 

no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação. 

 
7.4.3. As amostras enviadas devem estar acondicionadas em embalagens individuais (por 

item), devidamente identificadas (nº do item, descrição, nome da empresa e marca 
ofertada), na quantidade e características solicitadas. Amostras não identificadas 
não serão consideradas para análise. 
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7.4.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 

facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

7.4.3.2. O prazo para chegada das amostras no IAM é de Até 05 (cinco) dias úteis, a 

partir da comunicação do pregoeiro, via chat do sistema comprasnet, podendo 

ser prorrogado com autorização do pregoeiro e informado via chat 

7.4.3.3. Prazo para avaliação das amostras pelo requisitante: até 10 (dez) dias 

úteis, a partir do recebimento da amostra pelo departamento responsável pela 

análise 

7.4.3.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema. 

7.4.3.5. Os aspectos avaliados em cada item constam no Termo de Referencia anexo I 

ao edital, onde constam todos os critérios de avaliação das amostras 

7.4.3.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

7.4.3.7. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado 

pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 

assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 

constantes no Termo de Referência.  

7.4.3.8. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica 

responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

7.4.3.9. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05. (cinco.) dias, após o 

qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

7.4.3.10.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os 

manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 

manuseio, quando for o caso. 

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

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

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

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

pelos demais licitantes. 
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7.8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

8.3.1. SICAF; 

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

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

8.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

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

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

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

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

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.3.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.5. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

8.5.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo 

determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; 

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

decreto de autorização; 

8.5.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

8.6. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional. 

8.6.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

8.6.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.6.5. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

8.7.  Habilitação complementar: 
 

8.7.1.  O licitante cadastrado no SICAF, relativamente aos itens classificados 
no  Termo de Referência, como PRODUTO PARA SAÚDE Itens 16-17 e 18 
deverá comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

 
8.7.1.1. Autorização de Funcionamento, expedida pela ANVISA – M.S. e a Licença 

de Funcionamento, expedida por órgão de saúde competente do Estado, 
do Distrito Federal e do Município em que se localize, em validade.  

8.7.1.2. De acordo com o Decreto nº 74.170, de 1974, arts. 20 e 22, caso a 
revalidação da Licença de Funcionamento, exigida no subitem 9.6.1.1., 
para o presente exercício não tenha sido concedida, o licitante deverá 
apresentar a Licença de Funcionamento do exercício anterior, 
acompanhada do protocolo de revalidação, desde que tenha sido 
requerido nos primeiros 120(cento e vinte) dias de cada exercício, 
conforme art. 25, da Lei nº 5.931, de 1973, alterada pela Lei nº 6.318, de 
1975. 

8.7.1.3.  Será aceita cópia impressa de página do sítio da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, que estará sujeita a confirmação pela 
Pregoeira. 
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8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no 

sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas., após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail cpl@cpqam.fiocruz.br . 

Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que 

conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo 

de 05 (cinco) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do 

sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail. 

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

aqueles legalmente permitidos. 

8.9. Em relação aos licitantes cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

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

regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos incisos II ao VI do art. 21, art. 23, 28 

e 29 e seus parágrafos da Instrução Normativa SEGES nº 3, de 2018 

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

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

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

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

encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das 

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

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

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

8.7.3. Caso a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista encontrar-se vencida, no 

referido Sistema, será facultada a apresentação da documentação atualizada ao Pregoeiro no 

momento da habilitação.  

8.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  

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

habilitação.  

8.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa.  

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

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

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

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

8.12. No caso de a documentação estar incompleta ou em desconformidade com o previsto na 

legislação aplicável no momento da habilitação, o órgão licitante deverá comunicar o interessado 

para que promova a regularização dentro do prazo do inciso VI do art. 21 da IN SEGES 03/2018.  

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

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

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

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

mailto:cpl@cpqam.fiocruz.br
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8.15. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor deverá diligenciar para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

8.15.1. O fornecedor poderá ser convocado, caso ocorra o item 8.15, para manifestação 

previamente à sua desclassificação.  

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

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

reaberta. 

9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 

as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
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de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

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

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

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

decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado ICNE. O prazo de vigência da 

contratação é de 20 (vinte) dias para os produtos de procedência Nacional e 45 (quarenta e 

cinco) dias para os produtos de procedência estrangeira, contados da assinatura. 

13.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta 

ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da IN SEGES 03/2018.. 

13.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados  a partir da sua 

convocação para assinar a ICNE, conforme o caso, sob pena de decair do direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  

13.2.2. Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

assinatura da ICNE, a administração poderá encaminha-la para assinatura ou aceite 

da adjudicatária mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05(cinco) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 
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13.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.4. Antes da emissão do empenho, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF 

e TST, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos 

resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar 

a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

14. DO PREÇO 

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

apresentação das propostas. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

Referência. 

 

17. PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até  30 (trinta) 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. 

17.2. 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. 

17.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

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

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

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

bancária para pagamento. 

17.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF e TST para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital e de acordo com os 

art 30 e 31 da IN SEGES nº 03/2018  
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17.7. 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. 

17.8. 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.   

17.9. 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.  

17.10. 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.   

17.11. 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. 

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

aplicável. 

17.12.1. 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. 

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

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

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

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

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 
 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  
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18.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

 

18.2.     Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções do art. 34 

da IN SEGES n° 03/2018 e às seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 08% (oito por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

18.6. 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, 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  

cpl@cpqam.fiocruz.br , ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Prof Moraes 

Rego SN Campus da UFPE/ Recife-PE, seção PROTOCOLO 

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

horas. 

mailto:cpl@cpqam.fiocruz.br
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19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

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

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.cpqam.fiocruz.br e www.comprasnet.gov.br , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 

endereço Av Professor Moraes Rego SN Campus da UFPE – Cidade Universitaria - Recife/PE, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

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

20.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

http://www.cpqam.fiocruz.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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20.10.2.  ANEXO II – Minuta de ICNE 

20.10.3.  ANEXO III – PROPOSTA PRO FORMA 

 

Recife, 07 de novembro de 2018 

 

ANA CRISTINA NOVAES MAIA CHAGAS 
Pregoeira  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

 
 

PE 33/2018 
PROCESSO 25382.100352/2018-21 

1. OBJETO 
 

1.1 Aquisição de insumos, plásticos e reagentes para laboratório que serão utilizados nas 
pesquisas do Instituto Aggeu Magalhães/IAM, unidade da Fundação Oswaldo Cruz- 
FIOCRUZ em Pernambuco, conforme especificações, quantidades, condições 
estabelecidas neste instrumento: 

 
 
 

ITE
M 

MARCA COD 
CATMAT 

DESCRIÇÃO 
UNID QUA

NT 
VL UNIT 

MAX 
VL TOTAL 

MAX 

1   

408819 ALÇA DE INOCULAÇÃO EM 
PLÁSTICO COM LOOP 
CALIBRADO PARA 10µL. 
DESCARTÁVEL E 
ESTERELIZADA. EMBALADAS 

INDIVIDUALMENTE. 

Pacote 
c/ 100 

1 

 R$          
19,32  

 R$              
19,32  

2   

411380 CÂMARA DE NEUBAUER  
FABRICADA EM VIDRO ÓTICO 
ESPECIAL ESPELHADO COM 
REDE DE CONTAGEM 
GRAVADA DIRETAMENTE NO 
VIDRO. PROFUNDIDADE 
0,1000MM E RESOLUÇÃO 
0,0025MM². 

Unid 1 

 R$        
445,04  

 R$            
445,04  

3   

409363 ERLENMEYER EM VIDRO 
BOROSILICATO, RESISTENTE A 
ALTAS TEMPERATURAS, 
GRADUADO, GRAVADO EM 
ACIDO OU COM MARCA EM 
CERAMICA ESMALTADA, 
CLASSE A, 1000 ML, SEM 
TAMPA. BOCA ESTREITA  

Unid 6 

 R$          
19,56  

 R$            
117,38  

4   

409360 ERLENMEYER EM VIDRO 
BOROSILICATO, RESISTENTE A 
ALTAS TEMPERATURAS, 
GRADUADO, GRAVADO EM 
ÁCIDO OU COM MARCA EM 
CERÂMICA ESMALTADA, 
CLASSE A, 250 ML, SEM 
TAMPA. BOCA ESTREITA  

Unid 5 

 R$            
6,54  

 R$              
32,68  

5   408822 Espalhador SCRAPER EM 
POLIETILENO, 240 X 13 MM, 
ESTERIL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. Haste moldada 
em poliestireno. Lâmina 
moldada em polietileno 
flexível e macia. Ângulo 
ajustável e sistema de trava 
para a posição desejada;  

Unid 50 

 R$            
5,10  

 R$            
255,00  
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Esterilização por raios gama; 
Produto não pirogênico.  

6   426758 Estante (rack), dupla face, que 
permite acomodar de um lado 
96 tubos de microcentrífuga 
de 1,5-2,0 mL e do outro lado 
96 tubos de microcentrífuga 
de 0,5 mL. Fabricada em 
polipropileno rígido, resistente 
à temperaturas de -86oC a 
+121oC. Com tampa 
transparente destacável, com 
dois encaixes (sem dobradiça). 
Formato retangular com base 
codificada alfa-
numericamente com 8 fileiras 
de A e H e de 1 a 12. 
Autoclavável a 121ºC por 20 
minutos. 

unid 22 

 R$        
176,66  

 R$        
3.886,59  

7   332343 Fita adesiva para autoclave 
confeccionada com dorso de 
papel crepado a base de 
celulose, recebendo em uma 
das faces massa adesiva a base 
de borracha natural, óxido de 
zinco e na outra face uma fina 
camada impermeabilizante 
acrílica, possui listras 
diagonais de tinta 
termorreativa na cor branca, 
utilizada para fechamento de 
pacotes de papel e de pano 
que serao esterilizados em 
autoclaves, indicando que a 
esterilização foi efetuada 
através da mudanca da 
coloração das listras de branca 
para preta; medindo 19mm x 
30m, cor bege. 

Unid 58 

 R$          
15,83  

 R$            
918,14  

8   409433 Frasco para diluição de leite, 
com marca de graduação em 
99 mL, autoclavável e em vidro 
resistente ao estresse por 
choque térmico. Com boca 
estreita e tampa rosqueável 
também autoclavável. 
Capacidade 160 mL. 

unid 10 

 R$          
23,23  

 R$            
232,30  

9   408331 Papel de filtro de filtração 
rápida, com diâmetro de 12,5 
a 13 cm, peso g/m2: 80, 
tamanho do poro: 7,5µm, 
espessura: 0,21mm. Poros 
grandes filtração rápida. 

caixa com 
100 unids 

1 

 R$          
39,67  

 R$              
39,67  

10   420662 Pisseta em polietileno 
translúcido. Bico curvo, tampa 
a prova de vazamentos, com 
graduação impressa. 

unid 4 
 R$            

6,73  
 R$              

26,93  
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Capacidade 250 mL. 

11   420663 Pisseta em polietileno 
translúcido. Bico curvo, tampa 
a prova de vazamentos, com 
graduação impressa. 
Capacidade 500 mL 

unid 3 

 R$            
7,57  

 R$              
22,70  

12   418895 Placa de Petri para cultura 
celular fabricada em 
poliestireno, com superfície 
tratada para fixação e 
crescimento celular. ESTÉRIL, 
TAMANHO 100X20mm, ÁREA 
DE CRESCIMENTO 60,1CM2. 
Livre de DNAse, RNAse e 
pirogênios. (fornecer caixa 
com 20 unidades) 

Unid 2.800 

 R$            
2,05  

 R$        
5.730,67  

13   409892 PROVETA DE VIDRO 
BOROSILICATO, GRADUADA 
CLASSE A, CALIBRADA A 20 
GRAUS, GRAVAÇÃO 
PERMANENTE DE VIDRO, SEM 
ROLHA  100 ML 

Unid 3 

 R$          
13,67  

 R$              
41,00  

14   441840 Reservatório (coxinho) para 
soluções  55 mL, descartável 
cor branca, para uso com 
pipeta multicanal . Fornecer 
em caixa com 20 unidades 

Unid 60 

 R$            
3,43  

 R$            
205,80  

15   441020 Termômetros para Estufas 
bacteriológicas e esterilização 
a seco, escala interna, capilar 
refletor amarelo ou branco, 
enchimento a Mercúrio (Hg), 
fechamento redondo, 
diâmetro do corpo de 11,75 
mm e diâmetro da haste de 
7,0 ±5 mm. Escala: -10+260. 
Divisão 2°C.  Corpo: 150 ±5 
Haste: 120 ±5 Limite de erro: 
Até 210±2, acima ±3 

unid 5 

 R$          
79,93  

 R$            
399,67  

16   376621 Tubo para coleta de sangue a 
vácuo, confeccionado em 
plástico incolor, com sistema 
de segurança, estéril, 
descartável, com 
anticoagulante EDTA (K2 ou 
K3), tampa de borracha 
siliconizada e capa protetora 
na cor ROXA, capacidade para 
4 - 5mL, rack contendo 100 
tubos, rótulo com informações 
técnicas, validade, lote, 
fabricante e esterilização 
(Produto ofertado com  
registro/cadastro Anvisa). ( 
FORNECER EM RACK COM 50 
UNIDS) 

Unid 1.250 

 R$            
0,89  

 R$        
1.116,67  
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17   399143 Tubo para coleta de sangue a 
vácuo, confeccionado em 
plástico incolor, com sistema 
de segurança, estéril, 
descartável, com ativador de 
coágulo, tampa de borracha 
siliconizada e capa protetora 
na cor VERMELHA, capacidade 
para 9-10mL, rack contendo 
100 tubos, rótulo com 
informações técnicas, 
validade, lote, fabricante e 
esterilização (Produto 
ofertado com  
registro/cadastro Anvisa). ( 
FORNECER EM RACK COM 100 
UNIDS) 

unid 300 

 R$        
136,00  

 R$      
40.800,00  

18   373156 Tubo para coleta de sangue a 
vácuo, confeccionado em 
plástico incolor, com sistema 
de segurança, estéril, 
descartável, sem ativador de 
coágulo, tampa de borracha 
siliconizada e capa protetora 
na cor VERMELHA, capacidade 
para 9-10mL, rack contendo 
100 tubos, rótulo com 
informações técnicas, 
validade, lote, fabricante e 
esterilização (Produto 
ofertado com  
registro/cadastro Anvisa). ( 
FORNECER EM RACK COM 100 
UNIDS) 

unid 600 

 R$            
1,38  

 R$            
826,00  

19 Axygen, 
Thermo 

Scientific, 
CLP, 

Eppendorf, 
Gilson, 

GREINER, 
KASVI, MDI, 
JET BIOFIL 

 408182 Microtubo para centrifuga, 
fundo cônico, transparente, 
material em polipropileno 
virgem e de alta qualidade. 
Resistente a centrifugação até 
20.000 RCF. Tampa plana 
fosca com anel de encaixe 
(detalhe de encaixe longo) 
para evitar evaporação e para 
que permaneçam fechados 
durante o processo de 
centrifugação e fervura. 
Graduado e com espaço 
rotulável no corpo. 
Autoclavável a 121oC por 15 
min. Tolerância de 
temperaturas de -80oC a 
121oC.  Livre de RNAse, DNAse 
e pirogênios. Não estéril. 
Capacidade para 2,0 ml. 

pacote 
com 1000 

unids 

10 

 R$        
120,70  

 R$        
1.207,00  

20 Axygen, 
Thermo 

Scientific, 
CLP, 

Eppendorf, 
Gilson, 

 408179 Microtubo para centrifuga, 
fundo cônico, transparente, 
material em polipropileno 
virgem e de alta qualidade. 
Resistente a centrifugação até 
20.000 RCF. Tampa plana 

pacote 
com 1000 

unids 

7 

 R$        
102,17  

 R$            
715,17  
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GREINER, 
KASVI, MDI, 
JET BIOFIL 

fosca com anel de encaixe 
(detalhe de encaixe longo) 
para evitar evaporação e para 
que permaneçam fechados 
durante o processo de 
centrifugação e fervura. 
Graduado e com espaço 
rotulável no corpo. 
Autoclavável a 121oC por 15 
min. Tolerância de 
temperaturas de -80oC a 
121oC.  Livre de RNAse, DNAse 
e pirogênios. Não estéril. 
Capacidade para 1,5 ml. 

21 Axygen, 
Thermo 

Scientific, 
CLP, 

Eppendorf, 
Gilson, 

KASVI, MDI, 
JET BIOFIL 

 408180 Microtubo para PCR cor 
NATURAL, moldado em 
polipropileno virgem de baixa 
adesão, parede ultrafina, 
polida, alta transparência. 
Tampa com domo e 
articulação, com anel de 
encaixe para perfeito ajuste no 
tubo evitando evaporação da 
amostra. Adaptável a vários 
modelos de termocicladores. 
Autoclaváveis a 121ºC por 15 
min. Produto livre de DNase, 
RNase, pirogênios e inibidores 
de PCR. Capacidade para 
0,2mL. 

pacote 
com 1000 

unids 

6 

 R$        
241,53  

 R$        
1.449,18  

22 TPP, 
CORNING, 
FALCON 

 426469 Tubo para cultura de células, 
moldado em poliestireno 
transparente de alta qualidade 
para cultivo celular,  
esterilizado por radiação 
gama, tampa de rosca com 
sistema Venrting position 
(VENT), livre de DNAse, RNAse 
e Pirógenos. Frasco para 
cultura de 10 cm2 

unid 40 

 R$          
12,50  

 R$            
500,00  

23 TPP, 
CORNING, 

CLP, BD 
FALCON ( 

reprovada  
JET BIOFIL, 
SRP 05/18) 

 409050 Tubos para centrifuga, tipo 
Falcon. Fundo cônico, 
graduado e com tarja branca 
rotulável no corpo. Fabricado 
em polipropileno virgem e de 
alta qualidade. Com tampa 
chata de rosca a prova de 
vazamentos. Resistente a 
centrifugação por 4.000 xg 
(rotor swinging bucket) e 
15.000 xg (rotor de ângulo 
fixo). Produto  livre de DNase, 
RNase, pirogênicos e metais 
pesados.  Embaladas em racks 
estéreis. Capacidade de 50 ml. 
( FORNECER EM RACK COM 25 
TUBOS) 

Unid 825 

 R$            
1,40  

 R$        
1.152,25  

24 TPP, 
CORNING, 

CLP, BD 

 409050 Tubos para centrifuga, tipo 
Falcon. Fundo cônico, 
graduado e com tarja branca 

Unid 7.660  R$            
1,43  

 R$      
10.953,80  
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FALCON ( 
reprovada 
GREINER, 

SRP 05/18) 

rotulável no corpo. Fabricado 
em polipropileno virgem e de 
alta qualidade. Com tampa 
chata de rosca a prova de 
vazamentos. Resistente a 
centrifugação por 4.000 xg 
(rotor swinging bucket) e 
15.000 xg (rotor de ângulo 
fixo). Produto  livre de DNase, 
RNase, pirogênicos e metais 
pesados.  Embaladas em 
pacotes estéreis. Capacidade 
de 50 ml. ( FORNECER EM 
PACOTES COM 20 UNIDADES) 

25 SIGMA E7023 424000 ÁLCOOL ETÍLICO (etanol) 
ABSOLUTO, 200proof. GRAU 
BIOLOGIA MOLECULAR. 
Recomendado para 
precipitação de ácidos 
nucleicos. 

Frasco de 
500 mL 

19 

 R$        
354,80  

 R$        
6.741,20  

26   431468 CLORETO DE SÓDIO, PÓ 
CRISTALINO BRANCO OU 
CRISTAIS INCOLORES, NACL 
ANIDRO, PM 58,45G/MOL, 
PUREZA MININIMA DE 99%, 
REAGENTE P.A. ACS, CAS 7647-
14-5, LIVRE DE DNASE, RNASE. 

Frasco de 
500g 

5 

 R$          
15,07  

 R$              
75,33  

27   301233 Detergente concentrado de 
tensoativos (tipo EXTRAN) 
neutro, para limpeza de 
vidraria e utensílios de 
laboratório. Galão com 5 
litros. 

Galão 8 

 R$        
281,81  

 R$        
2.254,45  

28   332349 Indicador biológico para 
esterilização a vapor 
(Geobacillus 
stearothermophilus ATCC 
7953); tamanho da ampola: 
altura 5,00cm; raio 0,9cm. 
Para ser compatível com 
incubadora Cristofoli, nº de 
série 19092, já existente. 

ampola 200 

 R$            
6,42  

 R$        
1.283,33  

29   277319 Água oxigenada, 10 volumes litro 3 
 R$            

8,29  
 R$              

24,86  

30 APPLIED/TH
ERMO 

4316567 409996 Tubos óticos em polipropileno 
em fileiras de 8 unidades. 
Poços individuais com 
capacidade de 0,2 uL. 
Compatíveis com sistemas de 
PCR quantitativo em tempo 
real ABI 7500, caixa com 125 
unidades de 8 tubos 

caixas 2 

 R$        
508,33  

 R$        
1.016,66  

31 APPLIED/TH
ERMO 

4323032 411361 Tampas óticas em fileiras de 8 
unidades para tubos óticos em 
polipropileno. Próprias para a 
realização de PCR quantitativa 
em tempo real. Caixas com 
300 strips de 8 posições 

caixas 3 

 R$        
500,37  

 R$        
1.501,10  
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32 APPLIED/TH
ERMO 

4408256 412214 Tampão catodo (CBC) para 
sequenciador de DNA modelo 
3500xL Genetic Analyzer (kit 
com 4 unidades) 

kits 4 
 R$        

750,50  
 R$        

3.002,00  

33 APPLIED/TH
ERMO 

4393927 412215 Tampão anodo (ABC) para 
sequenciador de DNA modelo 
3500xL Genetic Analyzer (kit 
com 4 unidades) 

kits 4 
 R$        

564,50  
 R$        

2.258,00  

34 APPLIED/TH
ERMO 

4393718  Reagente Condicionante para 
limpeza dos capilares do 
sequenciador 3500 xL Genetic 
Analyzer  

unid 10 
 R$        

149,92  
 R$        

1.499,15  

35 INVITROGE
N/THERMO 

Q32856 410077 Tubos óticos de polipropileno 
de paredes finas, com tampa e 
capacidade de 500 uL para uso 
no fluorômetro Qubit. Pacote 
com 500 tubos 

pacote 3 

 R$        
305,78  

 R$            
917,33  

36 APPLIED/TH
ERMO 

4350584 418718 TaqMan RNAseP® . Placa de 
verificação da calibração do 
Instrumento de PCR 
quantitativa em Tempo Real 
ABI 7500. Placa com 96 poços. 

caixa com 
1 placa 

1 

 R$    
3.093,75  

 R$        
3.093,75  

37 APPLIED/TH
ERMO 

4311971 432257 Adesivos óticos para placas de 
96 poços. Específicos para PCR 
quantitativa em tempo real. 
Caixa com 100 adesivos 

caixa 1 
 R$    

1.122,83  
 R$        

1.122,83  

38 APPLIED/TH
ERMO 

4311320 360195 Formamida altamente 
deionizada para ressuspensão 
da reação de sequenciamento 
de DNA. Hi-di Formamide. 
Frasco com 25 mL 

frascos 4 

 R$        
189,76  

 R$            
759,05  

39 APPLIED/TH
ERMO 

4393708 440624 Polímero POP-7 para 
eletroforese em sequenciador 
capilar modelo ABI3500xL. 
Com chip para controle da 
validade. Embalagem 
suficiente para 384 amostras 

unid 6 

 R$        
867,75  

 R$        
5.206,50  

40 INVITROGE
N/THERMO 

R415 359825 Rodamina Faloidina. Sonda 
para marcação de F-actina, 
conjugada ao fluoróforo 
tetrametilrodamina. 300U 

unid 1 
 R$    

1.738,48  
 R$        

1.738,48  

41 INVITROGE
N/THERMO 

R37605 426795 NucBlue™ Live ReadyProbes™ 
Reagent, kit com 6 x 2,5 mL. 
Com fluoróforo Hoechst 
33342. 

kit 1 
 R$        

489,56  
 R$            

489,56  

42 INVITROGE
N/THERMO 

R37601 423577 Kit de  verificação da 
viabilidade celular: 
LIVE/DEAD™ Cell Imaging Kit 
(488/570). Com fluoróforos 
FITC e Texas RED. 

kit 1 

 R$        
809,83  

 R$            
809,83  

43 INVITROGE
N/THERMO 

M36008 411031 Kit indicador da viabilidade de 
mitocôndrias: MitoSOX™ Red 
Mitochondrial Superoxide 
Indicator, for live-cell imaging 
10 x 50 µg 

kits com 10 
frascos 

com 50 µg 

2 

 R$    
1.278,57  

 R$        
2.557,14  

44 INVITROGE
N/THERMO 

PHZ1063 410733 Citocalasina D. Em inglês, 
Cytochalasin D. Toxina fungica 
para a disrupção de filamentos 
de actina. Frasco com 1 mg. 

frasco com 
1 mg 

1 

 R$        
803,02  

 R$            
803,02  
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45 INVITROGE
N/THERMO 

I34361 381758 Ester de tetrametil rodamina 
para marcação de 
mitocôndrias. Em inglês, 
Image-iT™ TMRM Reagent. 5x 
100 µL 

frascos de 
100 µL 

5 

 R$        
603,07  

 R$        
3.015,37  

46 INVITROGE
N/THERMO 

A21050 341172 Goat anti-Mouse IgG (H+L) 
Cross-Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 633 

Frasco com 
500 µL 

1 

 R$        
887,42  

 R$            
887,42  

47 INVITROGE
N/THERMO 

A21070 341172 Goat anti-Rabbit IgG (H+L) 
Cross-Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 633 

Frasco com 
500 µL 

1 

 R$        
817,20  

 R$            
817,20  

48 GIBCO/THER
MO 

11875085 326420 Meio de cultura RPMI 1640. 
Frasco com 1L 

frasco 4 

 R$        
200,73  

 R$            
802,92  

49 GIBCO/THER
MO 

21720001 330440 Meio de cultura Schneider's 
Drosophila Medium. 10 
frascos de 500 mL 

Embalage
m com 10 
frascos de 

500 mL 

1 

 R$    
2.427,00  

 R$        
2.427,00  

50 INVITROGE
N/THERMO 

P3566 343493 Solução aquosa de iodeto de 
propídeo. Concentração 1,0 
mg/mL. Frasco com 10 mL. 

Frasco com 
10 mL 

1 

 R$        
291,89  

 R$            
291,89  

51 INVITROGE
N/THERMO 

R302 381471 Rodamina 123, frasco com 25 
mg. 

Frasco com 
25 mg 

1 

 R$        
346,18  

 R$            
346,18  

52 GIBCO/THER
MO 

15140163 390194 Solução de Penicilina-
Streptomicina (10.000 U/mL) 

kit de 20 x 
100 mL 

1 

 R$    
1.638,00  

 R$        
1.638,00  

53 INVITROGE
N/THERMO 

A24465 384111 Anticorpo F(ab')2-Goat anti-
Human IgG (H+L) Secondary 
Antibody, FITC. Frasco com 
500 µg 

Frasco com 
500 µg 

1 

 R$        
353,10  

 R$            
353,10  

54 INVITROGE
N/THERMO 

10977023 320353 Água destilada ultrapura 10x 500 mL 1 

 R$        
661,58  

 R$            
661,58  

55 APPLIED/TH
ERMO 

4368814 374991 High-Capacity cDNA Reverse 
Transcription Kit, 200 reações 

kit 1 

 R$    
1.335,83  

 R$        
1.335,83  

56 MILLIPORE AG325-
30MG 

431490 Reagente Fluor Jade C. Frasco 
com 30MG 

Frasco 1 

 R$    
3.080,00  

 R$        
3.080,00  



 
 

 
 

Av. Professor Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária – Campus da UFPE   
 Recife - PE - CEP: 50.740-465  27  

Telefone: (81) 2101-2500/2101-2600 Fax: (81) 3453-1911 
www.cpqam.fiocruz.br 

57 MILLIPORE MAB377 386977 Anti-NeuN antibody, clone 
A60. Frasco com 500ug 

Frasco 1 

 R$    
3.211,33  

 R$        
3.211,33  

58   412921 Membrana filtrante de fibra 
de quartzo PM 2.5. Caixa com 
50 unidades. Como referência: 
Whatman PM 2.5, cód 
WHA7592104 ALDRICH OU 
SIMILAR 

caixa 1 

 R$    
2.491,21  

 R$        
2.491,21  

59 Marcas 
atualmente 
no mercado 

que 
atendem as 
característic

as do kit: 
NEB-E7630L 
OU ROCHE-

KAPA-
KK4824 OU 
PROMEGA-

NG1201 

 386392 KIT de Quantificação de ácidos 
nucléicos compatível com 
equipamento ABI Prism 7500. 
Kit completo e específico para 
quantificação de Bibliotecas 
genômicas feitas a partir da 
tecnologia da Illumina através 
do kit Nextera. O kit de 
quantificação deverá conter 
padrões de concentração em 
PMolar para a quantificação 
do DNA obtido na bivlioteca ( 
pelo menos 4 pontos na curva 
padrão), 10X Primers 
específicos para amplificação 
da biblioteca obtida pela 
tecnologia Nextera, tampão de 
amplificação contendo 2X 
SYBR Green e ROX para uso no 
equipamento ABI7500. KIT 
PARA 500 REAÇÕES. 

KIT 3 

 R$    
1.846,01  

 R$        
5.538,02  

60   438441 Grades 300 mesh, CU (cobre), 
com filme de carbono, para 
microscopia eletrônica. 25 
unid/pacote 

pacote 3 

 R$        
712,04  

 R$        
2.136,13  

61   438444 Grades 300 mesh, NI (níquel), 
com filme de carbono, para 
microscopia eletrônica. 25 
unid/pacote 

pacote 1 

 R$        
727,40  

 R$            
727,40  

62   345837 Acetato de uranila, para 
microscopia eletrônica. Frasco 
com 25g 

frasco 1 

 R$    
1.847,00  

 R$        
1.847,00  

63   381657 Osmium Tetroxide ( Tetróxido 
de Ósmio), para microscopia 
eletrônica. Embalagem 10x1g 

embalagem 1 

 R$    
5.130,00  

 R$        
5.130,00  

64   95770 Fita de carbono dupla face, 
12mm x 20m, para 
microscopia eletrônica 

unidade 1 

 R$        
907,16  

 R$            
907,16  

65   414797 Suportes de alumínio, stubs 
12,7mm x 3,2mm pino, para 
microscopia eletronica. Pacote 
com 50 unids. 

pacote 1 

 R$    
2.166,72  

 R$        
2.166,72  
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2. JUSTIFICATIVA 
 

O fornecimento tem por finalidade atender a demanda dos laboratórios do IAM.  Os 
materiais serão utilizados nas atividades de pesquisa desenvolvidas nos departamentos de 
Imunologia, Entomologia, Parasitologia, Microbiologia, Virologia, bem como o Núcleo de 
Plataformas Tecnológicas/NPT e Coleções Biológicas. A utilização e necessidade de aquisição 
dos reagentes ora solicitados visam à obtenção de resultados esperados e satisfatórios das 
pesquisas realizadas na unidade.  
 

66   438444 Grades 300 mesh, NI (níquel), 
100/vial, para microscopia 
eletrônica.  

pacote 2 

 R$        
387,75  

 R$            
775,50  

67   379245 Glutaraldeído 50%, grau EM, 
para microscopia eletrônica. 
Pacote com ampolas 10 x 10ml 

pacote 2 

 R$        
877,33  

 R$        
1.754,67  

68   414159 Resina Embed-812 (kit), para 
microscopia eletrônica 

kit 1 

 R$        
895,00  

 R$            
895,00  

69   418616 Cacodilato de sódio 
triidratado, para microscopia 
eletrônica. Frasco com 100g. 

frasco 2 

 R$    
1.279,23  

 R$        
2.558,45  

70   414741 Resina LR White Medium 
grade (kit), para microscopia 
eletrônica 

kit 1 

 R$    
1.429,67  

 R$        
1.429,67  

71   430174 Tubo de vidro 2ml, tipo 
penicilina. Especificamente 
desenhados para aplicações 
de liofilização com construção 
uniforme de paredes finas que 
congelam e secam. Fornecer 
em pacotes com 100 unidades 

pacote 5 

 R$    
1.080,00  

 R$        
5.400,00  

72   419969 Tampa de borracha para tubo 
tipo penicilina 2ml. Fornecer 
em pacotes com 100 unidades 

pacote 5 

 R$        
480,00  

 R$        
2.400,00  

73   411360 Tampa em alumínio tipo lacre, 
para tubo tipo penicilina 2ml. 
Fornecer em pacotes com 100 
unidades. 

pacote 5 

 R$        
200,00  

 R$        
1.000,00  

74   254800 Lacrador para bocal 13mm, 
para tubos em vidro utilizados 
em liofilizador. 

unidade 1 

 R$    
7.200,00  

 R$        
7.200,00  
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Esclarecemos ainda que já foi realizado o SRP 05/2018 (processo 25382.100064/2018-21), 
aberto em junho e finalizado em julho de 2018, no entanto após realização desta licitação e 
solicitação da demanda aos requisitantes, foi identificada a necessidade de complementar a 
quantidade de alguns itens já licitados, repetir a licitação para itens que foram cancelados no 
processo anterior e acrescentar novos pedidos que não foram previstos no SRP 05/2018.   
Em relação aos pedidos com marca, estas baseiam-se, entre outros, na argumentação de que 
fazem parte da rotina das atividades dos laboratórios, sendo estas rotinas protocoladas nos 
procedimentos operacionais padrão (POP) com uma determinada marca de reagente. Sendo 
assim, a marca dos reagentes já utilizadas nos POPs de cada laboratório deverá ser adquirida 
para que as etapas do processo não venham a apresentar não-conformidades nos resultados 
gerados.   Trata-se aqui, de aquisição de reagentes para diagnósticos de agravos, pesquisa 
cientifica, projetos de inovação tecnológica em desenvolvimento, o que significa vários anos 
de experimentação e a fundamental responsabilidade de gerar. A introdução de um 
determinado reagente de marca não validada no protocolo de procedimento laboratorial 
poderá comprometer a qualidade dos estudos desenvolvidos, bem como gerar resultados 
inesperados ou inconclusivos. As justificativas da marca encontram-se anexas ao processo e 
foram encaminhadas pelos pesquisadores requisitantes.  
 
 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta do exercício financeiro de 
2018, a saber:  

 
AÇÃO 8315 (AGGEU) 
PTRES: 090759 
Elemento de Despesa: 339030 
Fonte de Recurso: 6151000000 

 
AÇÃO 20K1 
RPT07G, RPT011, RPT07B (NPT/PDTIS) 
PTRES: 109582 
Elemento de Despesa: 339030 
Fonte de Recurso: 6151000000 
UGR: 254494 
 
AÇÃO 8315(COLEÇÕES BIOLÓGICAS) 
PTRES: 090769 
Elemento de Despesa: 339030 
Fonte de Recurso: 6151000000 
UGR: 254494 
 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS E FUNDAMENTAÇÃO 
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4.1. Os materiais objeto deste Termo de Referência enquadram-se no conceito de bem 
comum, nos termos do parágrafo único, do art 1º, da Lei 10.520, de 2002. 

4.2. A aquisição do objeto deste Termo deverá ser feita através de pregão eletrônico, sem a 
opção pelo Registro de Preços, tendo em vista, no caso de complementação dos itens da 
lista básica, tratar de quantidades para complementação da quantidade licitada através 
do SRP 05/2018 e nos casos dos reagentes e insumos solicitados pelo Núcleo de 
Plataformas Tecnológicas (NPT) e Coleções Biológicas, tratar de reagentes para pesquisa 
com a quantidade já determinada pelos requisitantes, se tratando de reagentes na 
maioria importado e com recursos destinados para o NPT no ano de 2018.  

4.3. Para os itens 16, 17 e 18 será solicitado o registro Anvisa. Fundamentação: Lei nº 6.360 
de 1976, Decreto nº 8.077 de 2013 e RDC Nº 16 DE 2013. 

4.4. Para os itens 59 a 70, por se tratarem de itens específicos de microscopia eletrônica e 
considerando que não foi possível evidenciar na estimativa de preços a participação de, 
no mínimo, 03 fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados local 
ou regionalmente, entendemos ser passível de aplicar o Art 49, inciso II da Lei 
Complementar nº 123/2016. Desta forma, solicitamos que a realização do certame, para 
estes itens, seja feita sem destinação exclusiva a participação de ME/EPP, para que 
possamos dar oportunidade a uma maior gama de empresas no certame, inclusive com a 
possibilidade de participação de fornecedores que são representantes formais de 
algumas marcas solicitadas e justificadas, possibilitando desta forma maior 
competitividade e a maior possibilidade de ganhos no que diz respeito a preços e 
cumprimento do prazo de entrega e da própria entrega efetiva. Consideramos que a 
participação de ME/EPP continua a existir e que estas ainda serão beneficiadas nos 
critérios de julgamento das propostas, mas também estaremos possibilitando 
vanjatosidade e economicidade, considerando os preços ofertados, estando estes dentro 
do preço estimado de referência. Importante considerar também que nas estimativas de 
preços se busca ME/EPP que não são sediadas local ou regionalmente mas que 
participaram certames licitatórios, porém estas não enviam propostas para composição 
do preço estimado ou evidenciamos que os preços destas são superiores aos preços 
apresentados pelas empresas que são representantes credenciadas de itens com marca. 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
 

5.1.  O Prazo de entrega dos bens é de até 20 (vinte) dias, para materiais de procedência 
Nacional, e de até 45 (quarenta e cinco) dias para materiais de procedência Estrangeira 
(que necessitam de importação), no endereço especificado no item 5.3 deste TR. 

5.1.1. As empresas participantes da Licitação deverão informar, em suas respectivas 
propostas de preços, a procedência do item ofertado para que possa ocorrer o 
efetivo controle das entregas, dentro do prazo estabelecido. 

5.2.  A contagem do prazo de entrega se dará a partir do pedido do IAM/Fiocruz (realizado 
através do envio da Nota de Empenho). 
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5.2.1. A não confirmação de recebimento da nota de empenho no prazo de 24h, do 
envio da mesma, implicará no aceite da contagem do prazo, a partir da data de 
envio da mesma por e-mail. 

5.3. Local de entrega: Almoxarifado do Instituto Aggeu Magalhães.  Av. Prof. Moraes Rego 
S/N, Campus da UFPE – Cidade Universitária Recife/PE. CEP 50.740-465. 

5.4. Horário para entrega: de segunda a sexta no horário de 08:30 às 11:30h e de 13:30 às 
16:20h, fone: (81) 2101-2538. E-mail: seal@cpqam.fiocruz.br  

5.4.1. As entregas efetuadas fora do horário estabelecido serão prontamente 
recusadas pelo IAM. 

5.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, pelo 
almoxarifado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  
 

5.5.1. Os bens poderão ser recebidos por todos os colaboradores lotados no 
Almoxarifado, bem como pela servidora Clarissa Pimentel, Analista de Gestão 
em Saúde, coordenadora do Seal.  

 
5.6. Na embalagem do(s) bem(ns) deverá(ão) conter as seguintes informações: número de 

registro junto a ANVISA para os produtos para saúde, prazo de validade, código de 
barras, dados e telefone de contato do fornecedor ( na embalagem); 

 
5.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por conta e ônus da contratada, não 
considerados como prorrogação do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.  

 
 

5.8. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação, através do atesto na nota fiscal.  

 
5.8.1. Por se tratar o objeto de material para pesquisa cientifica, havendo 

necessidade de uma análise mais específica do material entregue, o 
almoxarifado solicitará apoio do Departamento/laboratório requisitante e, 
nestes casos, o prazo para conformidade definitiva será de no máximo 10 (dez) 
dias úteis. 
 

5.8.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se 
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 

mailto:seal@cpqam.fiocruz.br
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5.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 
5.10. Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei n° 8.078/90, a apresentação do produto 

deverá assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como os riscos que 
apresentam à saúde e à segurança dos usuários, quando for o caso; 

 
5.11. Validade dos produtos: No mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo original do 

fabricante, a contar da entrega e atesto da Nota Fiscal do produto. 
 

5.12. Garantia: Os bens terão prazo de garantia de, no mínimo, 12 meses, que será contada a 
partir da data do atesto da nota fiscal do recebimento, pela fiscalização do IAM. 

 
5.13. O produto deverá ser entregue em embalagem contendo informações que possam 

identificar o produto e o fornecedor, tais como: nome da empresa fornecedora, 
telefone, E-mail, número da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), número do processo e 
número do empenho. 

 
5.14. A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) apresentada pela empresa no momento da entrega do 

produto deverá vir acompanhada da cópia da Ordem de Fornecimento e da cópia da 
Nota de Empenho referentes ao fornecimento executado, ou deverá mencionar o 
número do processo. 

 

6. AMOSTRAS (REFERENTE AOS ITENS 19 a 24)  
 

6.1. Na condição do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar não ofertar 
uma das marcas especificadas em edital, para cada item, deverá enviar amostra para 
análise. 
 

6.2.  Para que não haja restrição a competição, mas no intuito de manter o atendimento as 
exigências de qualidade, reprodutibilidade, acuidade, segurança e durabilidade 
exigidas nas atividades de pesquisas dentro dos laboratórios e que fazem parte dos 
vários POPs utilizados nos laboratórios, o processo realizado anualmente garante aos 
licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar que ofertem marcas 
distintas as já avaliadas, o envio de amostras para avaliação dos requisitos necessários 
aos materiais plásticos utilizados nos laboratórios. Estes requisitos estão descritos no 
formulário de análise de amostra e são parte integrante do processo e dos anexos do 
TR e edital e de livre e ampla publicidade, inclusive garantindo ao licitante estar 
presente para acompanhamento das análises. O envio de amostra só será realizado 
nos casos da marca ofertada não fazer parte do rol de marcas já aprovadas, tendo em 
vista os mesmos critérios analisados desde o ano de 2013 e que passam a compor o rol 
de marcas aprovadas para aquele determinado item. 
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6.2.1. Desde o ano de 2013 estão sendo realizadas licitações (processos: 
25382.152/2013, Pregão eletrônico nº 22/13, 25382.146/2014-42 (SRP nº 
09/14), 25382.128/2015-41 (SRP Nº 09/15), 25382.00007/2016-81 (SRP nº 
01/16), 25382.000099/2017-80 (SRP nº 08/17), 25382.100064/2018-21 (SRP 
05/18), através da análise das amostras das marcas ofertadas, cujo 
procedimento foi devidamente explicitado no edital, sendo de conhecimento 
a todos os interessados. 

 
6.2.3 As marcas aceitas pelos procedimentos mencionados no item 6.2.1 passaram 

a fazer parte do rol de marcas que atendem às necessidades de pesquisas dos 
laboratórios do IAM. 
 

6.2.4 No caso dos itens 23 e 24, verificar que as marcas Jet Biofil e Greiner, 
respectivamente, foram reprovadas para esses dois itens especificamente e 
como a análise foi feita em julho de 2018 durante os procedimentos da SRP 
05/2018, estas não serão aceitas. A marca Jet Biofil foi reprovada no critério 
do teste de autoclavação e a marca Greiner nos critérios de teste de 
autoclavação e congelamento. O formulário de análise, assinado pelo 
responsável, está anexado ao processo 25382.100064/2018-21, SRP 05/18. 

 
6.3. As amostras enviadas devem estar acondicionadas em embalagens individuais (por 

item), devidamente identificadas (nº do item, descrição, nome da empresa e marca 
ofertada), na quantidade e características solicitadas. 
 

6.3.1 Amostras não identificadas não serão consideradas para análise. 
 

6.3.2 Havendo fornecedores distintos classificados provisoriamente para cada item, 
cada fornecedor deverá enviar amostra de cada item, conforme consta deste 
Termo de Referência.  

 

6.4 Prazo de chegada das amostras no IAM: Até 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
comunicação do pregoeiro, via chat do sistema comprasnet.  

 
6.5 Prazo para avaliação das amostras pelo requisitante: até 05 (cinco) dias úteis, a 

partir do recebimento da amostra pelo departamento responsável pela análise. 
 

6.6 O pregoeiro deverá comunicar a chegada das amostras no IAM via chat e os 
licitantes interessados, em até 24 horas do aviso de chegada da amostra, poderão 
entrar em contato com os departamentos responsáveis pela análise. 

 
6.6.1 Uma vez que se trata de produtos para laboratório e mais de uma análise será 

realizada, os contatos deverão ser feitos com os departamentos responsáveis 
para melhor adequação de horário e autorização de entrada nos laboratórios, 
para acompanhamento das análises.  
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS POR ITEM E DEPARTAMENTO 
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE. 

 
7.1. A avaliação das amostras é um procedimento interno, objetivando assegurar o 

atendimento das especificações solicitadas, a fim de garantir qualidade dos produtos 
utilizados nas atividades desenvolvidas nos laboratórios do IAM. 
 

7.2. A análise será feita com base nos critérios estabelecidos, para cada item, recebendo a 
indicação de “Conforme - C” ou “Não conforme - NC” e será considerado aprovado o 
item que receber a indicação “Conforme-C” em todos os critérios estabelecidos. 

 
7.3. A conformidade será atribuída quando 100% das amostras atenderem ao critério. 

 
7.4. O resultado da avaliação da amostra será fornecido pelo avaliador em 2 (duas) vias, 

sendo uma via anexada ao processo e a outra seguirá junto a uma unidade do item 
avaliado para acompanhamento e comparação do SEAL quando da entrega do 
produto. 

 
7.5. As amostras testadas deverão ser guardadas até o recebimento definitivo do produto. 

 
 

7.6. Tubos para cultura de células (item 22) – formulário de análise (anexo I) 
 

• quantidade de amostra a serem enviadas: 1 pacote c/10 unidades/ por item. 
• avaliação visual: análise dos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital.  
• avaliação do ensaio: esterilidade, cultivo, adesão das células à parede da garrafa, 

vedação e sistema de ventilação. 
• departamento que fará a análise: LAVITE. Contato: Clintiano. 81 2101-2621/2564 

 
 

7.7. Microtubos para centrifuga (itens 19 e 20) – formulário de análise (anexo II) 
 

• quantidade de amostra a serem enviadas: 50 microtubos/por item 
• avaliação visual: análise dos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital 
• avaliação do ensaio: os microtubos serão submetidos a testes de: autoclavação (121º c 

por 15 minutos), de congelamento (- 80ºc por 48 horas) e de 
centrifugação (a 20.000rcfr por 10 minutos); 

• departamento que fará a análise: PARASITOLOGIA. Contato: Wherverton. 81 2101-
2661/2671  

 
7.8. Microtubos para PCR (item 21) – formulário de análise (anexo III) 

 
• quantidade de amostra a serem enviadas: 50 microtubos/ por item 
• avaliação visual: análise dos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital 
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• avaliação do ensaio: os microtubos serão submetidos a testes de: autoclavação (121º c 
por 15 minutos), congelamento (- 80ºc por 48 horas) e 
aquecimento em bloco a 95ºc por 10 minutos. 

• departamento que fará a análise: IMUNOLOGIA. Contato: Roberto. 81 2101-2558/2640 
 

 
7.9. Tubos para centrifugar, tipo falcon (itens 23 e 24) – formulário de análise (anexo VI) 

 
• quantidade de amostra a serem enviadas: 36 tubos/por item.  
• avaliação visual: análise dos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital. 
• avaliação do ensaio: os tubos e tampas serão submetidos a testes de autoclavação 

(121ºC por 20 minutos, 1,2kgf/cm2). Tampa e tubo devem ser 
resistentes à mistura fenol-clorofórmio (1:1) por 3 centrifugações 
de 5 minutos cada, a uma FCR de 5000x g. Os tubos serão 
submetidos à centrifugação com FCR de 12000 x g (por 10 
minutos a temperaturas entre 4ºc e 30ºc) e ao congelamento 
(até -80ºC). 

• departamento que fará a análise: IMUNOLOGIA. Contato: Roberto. 81 2101-
2558/2640; 
 
 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1.  São obrigações da contratante:  
 

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 
do objeto, no prazo e forma estabelecida no Edital e seus anexos; 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Referência, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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9.1.  A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

 
9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva 
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 
modelo, procedência e prazo de garantia ou validade 

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13, e 17 a 27, do código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990); 

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.1.4. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

9.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir no fornecimento do (s) material (ais); 

9.1.7. Os prejuízos que porventura venham ocorrer da contratante, por negligência 
da contratada será de total responsabilidade desta. 

 
10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório 
 
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
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12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
 

12.1.1.  Recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 
pela autoridade competente. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 2002, a Contratada que: 

 
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. cometer fraude fiscal 

13.1.6. não mantiver a proposta. 

 
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 

13.2.1. Advertência por escrito. 
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13.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado, que será calculada sobre o valor da parcela em atraso, no limite 
máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
a contar da comunicação oficial.  

13.2.3. Multa compensatória de 8% (oito por cento), calculada sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto;   

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.2.5. Suspensão de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até dois 
anos; 

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

13.2.7. 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; 

13.3. As sanções administrativas, previstas na legislação de licitação e contratos, deverão 
ter a ocorrência registrada no Sicaf (artº 32, Instrução normativa SEGES nº 03 de 26 de 
abril de 2018) 
 

13.3.1. São passíveis de sanções de registro no Sicaf, além de outras que a lei possa 
prever, as sanções referidas nos subitens 13.2.1; 13.2.2; 13.2.3; 13.2.5; 13.2.6 e 
13.2.7 (artº 34, Instrução normativa SEGES nº 03 de 26 de abril de 2018) 

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, de 1993, 
a Contratada que 

 
13.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

 

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
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observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 
 

13.6. 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.  
 

13.6.1. As multas referidas nos subitens 13.2.2 e 13.2.3 poderão ser descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela FIOCRUZ ou cobradas judicialmente. 

 

13.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 
 
 
 
 
 
Recife, 29 de agosto de 2018. 
 
_____________ 
Giselle Santos Pimentel  
Coordenadora do SAM – IAM/FIOCRUZ 
 
 
 
Aprovo esse Termo de Referência conforme disposto no art. 9º, Inciso II do Decreto nº 5.450/2005 
para viabilizar a contratação referida neste Termo. 
Diante da justificativa explicitada pelo requisitante e a sua essencialidade para o desenvolvimento 

das atividades de pesquisa e, consequentemente, do interesse público, aprovo este Termo de 

Referência conforme o art. 9º, §1º do Decreto 5.450/2005. 

 
______________________ 
Diretor 
IAM/FIOCRUZ
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ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA 
ANÁLISE DE AMOSTRA  

tubos para cultura de células (item 22) 
 

Número do Processo  

Número do pregão  

Nome do fornecedor  

Data recebimento amostra  

Depto. Responsável pela análise  

 

Nº 
do 

item 
Descrição do item Marca 

Qtd. De 
amostras 

Unidade de 
medida 

  
 
 

   

 

Itens de verificação C* NC** 

Análise visual 

Atendimento aos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital   

Avaliação do Ensaio 

Esterilidade   

Cultivo   

Adesão das Células à parede da garrafa   

Vedação   

Sistema de ventilação   

*C= conforme        **NC= não conforme 
 

Resultado da análise: (    ) Aprovada  (    ) Reprovada 

 

Identificação do avaliador Assinatura 

 
 
 
 

 

 
Srs. Avaliadores, 

 
A análise será feita com base nos critérios estabelecidos, para cada item, recebendo a indicação de 
“Conforme - C” ou “Não conforme - NC” e será considerado aprovado o item que receber a indicação 
“Conforme-C” em todos os critérios estabelecidos. 
 
A conformidade será atribuída quando 100% das amostras atenderem ao critério. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA 
ANÁLISE DE AMOSTRA  

Microtubos para centrifuga (itens 19 e 20) 
 

Número do Processo  

Número do pregão  

Nome do fornecedor  

Data recebimento amostra  

Depto. Responsável pela análise  

 

Nº 
do 

item 
Descrição do item Marca 

Qtd. De 
amostras 

Unidade de 
medida 

  
 
 

   

 

Itens de verificação C* NC** 

Análise visual 

Atendimento aos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital   

Avaliação do Ensaio 

Teste de autoclavação (121°C por 15 minutos)   

Teste de congelamento (-80°C por 48 horas)   

Teste de centrifugação a 20.000 RCFR por 10 minutos   

*C= conforme        **NC= não conforme 
 
 

Resultado da análise: (    ) Aprovada  (    ) Reprovada 

 

Identificação do avaliador Assinatura 

 
 
 
 

 

 
Srs. Avaliadores, 

 
A análise será feita com base nos critérios estabelecidos, para cada item, recebendo a indicação de 
“Conforme - C” ou “Não conforme - NC” e será considerado aprovado o item que receber a indicação 
“Conforme-C” em todos os critérios estabelecidos. 
 
A conformidade será atribuída quando 100% das amostras atenderem ao critério. 
 
O resultado da avaliação da amostra deverá ser fornecido pelo avaliador em 2 (duas) vias, sendo uma 
anexada ao processo e outra acompanhada de uma unidade do item avaliado, para uso do 
Almoxarifado, a título de referência, quando do recebimento do item. 



 

Av. Professor Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária – Campus da UFPE   
 Recife - PE - CEP: 50.740-465  42  

Telefone: (81) 2101-2541  
www.cpqam.fiocruz.br 

 

ANEXO III DO TERMO DE REFERENCIA 
ANÁLISE DE AMOSTRA  

Microtubos para PCR (item 21) 
 

Número do Processo  

Número do pregão  

Nome do fornecedor  

Data recebimento amostra  

Depto. Responsável pela análise  

 

Nº 
do 

item 
Descrição do item Marca 

Qtd. De 
amostras 

Unidade de 
medida 

  
 
 

   

 

Itens de verificação C* NC** 

Análise visual 

Atendimento aos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital   

Avaliação do Ensaio 

Teste de autoclavação (121°C por 15 minutos)   

Teste de congelamento (-80°C por 48 horas)   

Aquecimento em bloco (a 95° por 10 minutos)   

*C= conforme        **NC= não conforme 
 
 

Resultado da análise: (    ) Aprovada  (    ) Reprovada 

 

Identificação do avaliador Assinatura 

 
 
 
 

 

 
Srs. Avaliadores, 

 
A análise será feita com base nos critérios estabelecidos, para cada item, recebendo a indicação de 
“Conforme - C” ou “Não conforme - NC” e será considerado aprovado o item que receber a indicação 
“Conforme-C” em todos os critérios estabelecidos. 
 
A conformidade será atribuída quando 100% das amostras atenderem ao critério. 
 
O resultado da avaliação da amostra deverá ser fornecido pelo avaliador em 2 (duas) vias, sendo uma 
anexada ao processo e outra acompanhada de uma unidade do item avaliado, para uso do 
Almoxarifado, a título de referência, quando do recebimento do item. 
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 ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA 
ANÁLISE DE AMOSTRA  

 Tubos para centrifugar, tipo falcon (itens 23 e 24) 
 

Número do Processo  

Número do pregão  

Nome do fornecedor  

Data recebimento amostra  

Depto. Responsável pela análise  

 

Nº 
do 

item 
Descrição do item Marca 

Qtd. De 
amostras 

Unidade de 
medida 

  
 
 

   

 

Itens de verificação C* NC** 

Análise visual 

Atendimento aos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital   

Avaliação do Ensaio 

Teste de autoclavação dos tubos e tampas  (121°C por 20 minutos, 1,2 kgf/cm²)   

Teste de resistência da tampa e tubo à mistura fenol-clorofórmio (1:1) por 3 
centrifugações de 5 minutos cada, a uma FCR de 5000x g 

  

Teste de centrifugação dos tubos com FCR de 12000 x g (por 10 minutos a 
temperaturas entre 4ºc e 30ºc). 

  

Teste de congelamento (até – 80ºC)   

*C= conforme        **NC= não conforme 

Resultado da análise: (    ) Aprovada  (    ) Reprovada 

 

Identificação do avaliador Assinatura 

 
 
 

 

 
Srs. Avaliadores, 

 
A análise será feita com base nos critérios estabelecidos, para cada item, recebendo a indicação de 
“Conforme - C” ou “Não conforme - NC” e será considerado aprovado o item que receber a indicação 
“Conforme-C” em todos os critérios estabelecidos. 
 
A conformidade será atribuída quando 100% das amostras atenderem ao critério. 
 
O resultado da avaliação da amostra deverá ser fornecido pelo avaliador em 2 (duas) vias, sendo uma 
anexada ao processo e outra acompanhada de uma unidade do item avaliado, para uso do 
Almoxarifado, a título de referência, quando do recebimento do item. 
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ANEXO II 
MODELO DE ICNE 

 
PE 33/2018 
PROCESSO 25382.100352/2018-21 

 
 

 
Contrato nº xx/2018 

Informações Complementares à Nota de Empenho 
 

 
1. O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666/93, em especial o Art. 25, inciso I, 

Decreto nº 3.722/01, Decreto nº 4.358/02, IN SEGES 03/18, Decreto nº 2.271/97, IN 
MPOG nº 02/08, Lei Complementar nº 123/06, Lei nº 8.078/90 e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 
 

2. Objeto do contrato: aquisição de insumos para laboratório do IAM 

3. Regime de execução:. 
 

4. Processo nº 25382.100352/2018-85 
Inexigibilidade de Licitação nº 033/2018 

5. Contratado:  
CNPJ:. 

6. Prazo de execução: A entrega deverá ser realizada em até  (20) dias para produtos de 
procedência Nacional e (45)  dias para produtos de procedência Estrangeira, a partir da 
assinatura deste contrato. 

 

7. Prazo de vigência: (20) dias para produtos de procedência Nacional e (45)  dias para 
produtos de procedência Estrangeira a partir da assinatura deste contrato. 

 

8. Garantia: Os bens terão prazo de garantia de, no mínimo, 12 meses, que será contada a 
partir da data do atesto da nota fiscal do recebimento, pela fiscalização do IAM 

9. Dotação Orçamentária: 
Nota de Empenho: 2018NE________ 
Programa de Trabalho:  
Elemento de Despesa: 
Fonte de Recursos:  
Valor: R$  

 
 

10.PAGAMENTO 

10.1.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) 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. 

10.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
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o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

10.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

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

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

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 

o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

bancária para pagamento. 

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

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital e de acordo com os art 

30 e 31 da IN SEGES nº 03/2018  

10.7 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. 

10.8 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.   

10.9 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.  

10.10 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.   

10.11 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. 

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

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

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

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

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

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

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

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 
 

11. Obrigações e responsabilidades do contratado: 
11.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente e conforme Processo nº 25382.100352/2018-85 e proposta da empresa. 
 

12. Da Fiscalização: 

12.1 A aquisição é de responsabilidade do contratado, sendo fiscalizado por servidor (s) 
designado(s) neste pelo Sr. Diretor do IAM. 

 

     13. Rescisão, forma e efeitos: Arts. 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93. 
 

14. É vedada a prestação do serviço, objeto desta contratação, por familiar de agente 
público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na FIOCRUZ, conforme 
determinação do Art. 7º do Decreto nº 7.203/2010. 
 

15. As partes contratantes ficam cientes de que o foro para dirimir as questões que não 
forem solucionadas na via administrativa será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio 
de Janeiro, por imposição de ordem Constitucional. 
 

 
Recife, ____ de __________ de 2018. 

 

 
 
 

Sinval Pinto Brandão Filho 

Diretor do IAM 

FIOCRUZ – PE 

 
 
 

Representante Legal 
Contratado 
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ANEXO III 

PROPOSTA PRO FORMA 
 

PE 33/2018 
PROCESSO 25382.100352/2018-21 

 
 

 
 

Data da licitação:21/11/2018                Hora da licitação:10:00HS (HORARIO DE BRASILIA) 

Proponente: 

Endereço completo: 

Telefone:                                                                Fax:  

CNPJ:                                                                    Inscrição estadual: 

Banco:                               Agência:                      Conta bancária: 

Inscrição no SIMPLES:  (  ) Sim  (  ) Não 

EMAIL: 

RESPONSÁVEL: 

CARGO:                                      ID:                                       CPF: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 
UNID. 

 

PROCEDE
NCIA 

QTD 
TOTAL 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1 

Alça de Inoculação em plástico com loop 
calibrado para 10µl. Descartável e 

esterelizada. Embaladas individualmente. 
 

PACOTE 
C/100 

 

1 

 

 

2 

Câmara de Neubauer  fabricada em vidro 
ótico especial espelhado com rede de 

contagem gravada diretamente no vidro. 
Profundidade 0,1000mm e resolução 

0,0025mm².  

 Unidade 

 

1 

 

 

3 

ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO, 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 

GRADUADO, GRAVADO EM ACIDO OU COM 
MARCA EM CERAMICA ESMALTADA, CLASSE 
A, 1000 ML, SEM TAMPA. BOCA ESTREITA  

 Unidade 

 

6 

 

 

4 

ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO, 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 

GRADUADO, GRAVADO EM ÁCIDO OU COM 
MARCA EM CERÂMICA ESMALTADA, CLASSE 

A, 250 ML, SEM TAMPA. BOCA ESTREITA  

 Unidade 

 

5 

 

 

5 

Espalhador SCRAPER EM POLIETILENO, 240 
X 13 MM, ESTERIL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. Haste moldada em 

poliestireno. Lâmina moldada em 
polietileno flexível e macia. Ângulo 

ajustável e sistema de trava para a posição 
desejada;  Esterilização por raios gama; 

Produto não pirogênico.  

 Unidade 

 

50 
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6 

Estante (rack), dupla face, que permite 
acomodar de um lado 96 tubos de 

microcentrífuga de 1,5-2,0 mL e do outro 
lado 96 tubos de microcentrífuga de 0,5 mL. 

Fabricada em polipropileno rígido, 
resistente à temperaturas de -86oC a 

+121oC. Com tampa transparente 
destacável, com dois encaixes (sem 

dobradiça). Formato retangular com base 
codificada alfa-numericamente com 8 

fileiras de A e H e de 1 a 12. Autoclavável a 
121ºC por 20 minutos. 

 unidade 

 

22 

 

 

7 

Fita adesiva para autoclave confeccionada 
com dorso de papel crepado a base de 
celulose, recebendo em uma das faces 

massa adesiva a base de borracha natural, 
óxido de zinco e na outra face uma fina 

camada impermeabilizante acrílica, possui 
listras diagonais de tinta termorreativa na 
cor branca, utilizada para fechamento de 

pacotes de papel e de pano que serao 
esterilizados em autoclaves, indicando que 

a esterilização foi efetuada através da 
mudanca da coloração das listras de branca 
para preta; medindo 19mm x 30m, cor bege 

 Unidade 

 

58 

 

 

8 

Frasco para diluição de leite, com marca de 
graduação em 99 mL, autoclavável e em 
vidro resistente ao estresse por choque 

térmico. Com boca estreita e tampa 
rosqueável também autoclavável. 

Capacidade 160 mL. 

 unidade 

 

10 

 

 

9 

Papel de filtro de filtração rápida, com 
diâmetro de 12,5 a 13 cm, peso g/m2: 80, 

tamanho do poro: 7,5µm, espessura: 
0,21mm. Poros grandes filtração rápida. 

 

caixa 
com 100 
unidades 

 

1 

 

 

10 

Pisseta em polietileno translúcido. Bico 
curvo, tampa a prova de vazamentos, com 
graduação impressa. Capacidade 250 mL. 

 unidade 

 

4 

 

 

11 

Pisseta em polietileno translúcido. Bico 
curvo, tampa a prova de vazamentos, com 
graduação impressa. Capacidade 500 mL 

 unidade 

 

3 

 

 

12 

Placa de Petri para cultura celular fabricada 
em poliestireno, com superfície tratada 

para fixação e crescimento celular. ESTÉRIL, 
TAMANHO 100X20mm, ÁREA DE 

CRESCIMENTO 60,1CM
2
. Livre de DNAse, 

RNAse e pirogênios. (fornecer caixa com 20 
unidades) 

 Unidade 

 

2.800 

 

 

13 

PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, 
GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 
GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE 

VIDRO, SEM ROLHA  100 ML 

 Unidade 

 

3 
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14 

Reservatório (coxinho) para soluções  55 
mL, descartável cor branca, para uso com 

pipeta multicanal . Fornecer em caixa com 
20 unidades 

 Unidade 

 

60 

 

 

15 

Termômetros para Estufas bacteriológicas e 
esterilização a seco, escala interna, capilar 
refletor amarelo ou branco, enchimento a 

Mercúrio (Hg), fechamento redondo, 
diâmetro do corpo de 11,75 mm e diâmetro 

da haste de 7,0 ±5 mm. Escala: -10+260. 
Divisão 2°C.  Corpo: 150 ±5 Haste: 120 ±5 

Limite de erro: Até 210±2, acima ±3  

 unidade 

 

5 

 

 

16 

Tubo para coleta de sangue a vácuo, 
confeccionado em plástico incolor, com 

sistema de segurança, estéril, descartável, 
com anticoagulante EDTA (K2 ou K3), 
tampa de borracha siliconizada e capa 

protetora na cor ROXA, capacidade para 4 - 
5mL, rack contendo 100 tubos, rótulo com 

informações técnicas, validade, lote, 
fabricante e esterilização (Produto ofertado 

com  registro/cadastro Anvisa). ( 
FORNECER EM RACK COM 50 UNIDS) 

 Unidade 

 

1.250 

 

 

17 

Tubo para coleta de sangue a vácuo, 
confeccionado em plástico incolor, com 

sistema de segurança, estéril, descartável, 
com ativador de coágulo, tampa de 

borracha siliconizada e capa protetora na 
cor VERMELHA, capacidade para 9-10mL, 

rack contendo 100 tubos, rótulo com 
informações técnicas, validade, lote, 

fabricante e esterilização (Produto ofertado 
com  registro/cadastro Anvisa). ( 

FORNECER EM RACK COM 100 UNIDS) 

 unidade 

 

300 

 

 

18 

Tubo para coleta de sangue a vácuo, 
confeccionado em plástico incolor, com 

sistema de segurança, estéril, descartável, 
sem ativador de coágulo, tampa de 

borracha siliconizada e capa protetora na 
cor VERMELHA, capacidade para 9-10mL, 

rack contendo 100 tubos, rótulo com 
informações técnicas, validade, lote, 

fabricante e esterilização (Produto ofertado 
com  registro/cadastro Anvisa). ( 

FORNECER EM RACK COM 100 UNIDS) 

 unidade 

 

600 

 

 

19 

Microtubo para centrifuga, fundo cônico, 
transparente, material em polipropileno 
virgem e de alta qualidade. Resistente a 

centrifugação até 20.000 RCF. Tampa plana 
fosca com anel de encaixe (detalhe de 

encaixe longo) para evitar evaporação e 
para que permaneçam fechados durante o 

processo de centrifugação e fervura. 
Graduado e com espaço rotulável no corpo. 

 

 pacote 
com 
1000 

unidades 

 

10 
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Autoclavável a 121oC por 15 min. 
Tolerância de temperaturas de -80oC a 

121oC.  Livre de RNAse, DNAse e 
pirogênios. Não estéril. Capacidade para 

2,0 ml. 

20 

Microtubo para centrifuga, fundo cônico, 
transparente, material em polipropileno 
virgem e de alta qualidade. Resistente a 

centrifugação até 20.000 RCF. Tampa plana 
fosca com anel de encaixe (detalhe de 

encaixe longo) para evitar evaporação e 
para que permaneçam fechados durante o 

processo de centrifugação e fervura. 
Graduado e com espaço rotulável no corpo. 

Autoclavável a 121oC por 15 min. 
Tolerância de temperaturas de -80oC a 

121oC.  Livre de RNAse, DNAse e 
pirogênios. Não estéril. Capacidade para 

1,5 ml. 

 

pacote 
com 
1000 

unidades 

 

7 

 

 

21 

Microtubo para PCR cor NATURAL, moldado 
em polipropileno virgem de baixa adesão, 

parede ultrafina, polida, alta transparência. 
Tampa com domo e articulação, com anel 

de encaixe para perfeito ajuste no tubo 
evitando evaporação da amostra. Adaptável 

a vários modelos de termocicladores. 
Autoclaváveis a 121ºC por 15 min. Produto 

livre de DNase, RNase, pirogênios e 
inibidores de PCR. Capacidade para 0,2mL. 

 

pacote 
com 
1000 

unidades 

 

6 

 

 

22 

Tubo para cultura de células, moldado em 
poliestireno transparente de alta qualidade 

para cultivo celular,  esterilizado por 
radiação gama, tampa de rosca com 

sistema Venrting position (VENT), livre de 
DNAse, RNAse e Pirógenos. Frasco para 

cultura de 10 cm2  

 unidade 

 

40 

 

 

23 

Tubos para centrifuga, tipo Falcon. Fundo 
cônico, graduado e com tarja branca 

rotulável no corpo. Fabricado em 
polipropileno virgem e de alta qualidade. 

Com tampa chata de rosca a prova de 
vazamentos. Resistente a centrifugação por 
4.000 xg (rotor swinging bucket) e 15.000 xg 

(rotor de ângulo fixo). Produto  livre de 
DNase, RNase, pirogênicos e metais 

pesados.  Embaladas em racks estéreis. 
Capacidade de 50 ml. ( FORNECER EM RACK 

COM 25 TUBOS) 

 Unidade 

 

825 

 

 

24 

Tubos para centrifuga, tipo Falcon. Fundo 
cônico, graduado e com tarja branca 

rotulável no corpo. Fabricado em 
polipropileno virgem e de alta qualidade. 

Com tampa chata de rosca a prova de 
vazamentos. Resistente a centrifugação por 

 Unidade 

 

7.660 
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4.000 xg (rotor swinging bucket) e 15.000 xg 
(rotor de ângulo fixo). Produto  livre de 

DNase, RNase, pirogênicos e metais 
pesados.  Embaladas em pacotes estéreis. 

Capacidade de 50 ml. ( FORNECER EM 
PACOTES COM 20 UNIDADES) 

25 

ÁLCOOL ETÍLICO (etanol) ABSOLUTO, 
200proof. GRAU BIOLOGIA MOLECULAR. 

Recomendado para precipitação de ácidos 
nucleicos. MARCA SIGMA COD. E7023 

SIGMA 
Frasco de 

500 mL 

 

19 

 

 

26 

CLORETO DE SÓDIO, PÓ CRISTALINO 
BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, NACL 

ANIDRO, PM 58,45G/MOL, PUREZA 
MININIMA DE 99%, REAGENTE P.A. ACS, 
CAS 7647-14-5, LIVRE DE DNASE, RNASE. 

 
Frasco de 

500g 

 

5 

 

 

27 

Detergente concentrado de tensoativos 
(tipo EXTRAN) neutro, para limpeza de 

vidraria e utensílios de laboratório. Galão 
com 5 litros. 

 
Galão 

 

 

8 

 

 

28 

Indicador biológico para esterilização a 
vapor (Geobacillus stearothermophilus 
ATCC 7953); tamanho da ampola: altura 
5,00cm; raio 0,9cm. Para ser compatível 
com incubadora Cristofoli, nº de série 

19092, já existente, fornecer em CAIXA 
COM 10 UNIDADES.   

 unidade 

 

200 

 

 

29 Água oxigenada, 10 volumes  
Litro  

3 
 

 

30 

Tubos óticos em polipropileno em fileiras 
de 8 unidades. Poços individuais com 

capacidade de 0,2 uL. Compatíveis com 
sistemas de PCR quantitativo em tempo 

real ABI 7500, caixa com 125 unidades de 8 
tubos - APPLIED/THERMO COD 4316567 

APPLIED/TH
ERMO 

caixas 

 

2 

 

 

31 

Tampas óticas em fileiras de 8 unidades 
para tubos óticos em polipropileno. 

Próprias para a realização de PCR 
quantitativa em tempo real. Caixas com 300 

strips de 8 posições APPLIED/THERMO 

COD 4323032 

APPLIED/TH
ERMO 

caixas 

 

3 

 

 

32 

Tampão catodo (CBC) para sequenciador de 
DNA modelo 3500xL Genetic Analyzer (kit 
com 4 unidades) APPLIED/THERMO COD 

4408256 

APPLIED/TH
ERMO 

kits 

 

4 

 

 

33 

Tampão anodo (ABC) para sequenciador de 
DNA modelo 3500xL Genetic Analyzer (kit 
com 4 unidades) APPLIED/THERMO COD 

4393927 

APPLIED/TH
ERMO 

kits 

 

4 

 

 

34 

Reagente Condicionante para limpeza dos 
capilares do sequenciador 3500 xL Genetic 

Analyzer APPLIED/THERMO 4393718 

APPLIED/TH
ERMO 

unidades 

 

10 

 

 

35 

Tubos óticos de polipropileno de paredes 
finas, com tampa e capacidade de 500 uL 

para uso no fluorômetro Qubit. Pacote com 

INVITROGE
N/THERMO 

pacotes 

 

3 
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500 tubos INVITROGEN/THERMO COD 

Q32856 

36 

TaqMan RNAseP® . Placa de verificação da 
calibração do Instrumento de PCR 

quantitativa em Tempo Real ABI 7500. Placa 
com 96 poços. APPLIED/THERMO COD 

4350584 

APPLIED/TH
ERMO 

caixa 
com 1 
placa 

 

1 

 

 

37 

Adesivos óticos para placas de 96 poços. 
Específicos para PCR quantitativa em tempo 

real. Caixa com 100 adesivos 
APPLIED/THERMO COD 4311971 

APPLIED/TH
ERMO 

caixa 

 

1 

 

 

38 

Formamida altamente deionizada para 
ressuspensão da reação de sequenciamento 

de DNA. Hi-di Formamide. Frasco com 25 
Ml APPLIED/THERMO  4311320 

APPLIED/TH
ERMO 

frascos 

 

4 

 

 

39 

Polímero POP-7 para eletroforese em 
sequenciador capilar modelo ABI3500xL. 

Com chip para controle da validade. 
Embalagem suficiente para 384 amostras 

APPLIED/THERMO cod 4393708 

APPLIED/TH
ERMO 

unidades 

 

6 

 

 

40 

Rodamina Faloidina. Sonda para marcação 
de F-actina, conjugada ao fluoróforo 

tetrametilrodamina. 300U 

INVITROGEN/THERMO COD R415 

INVITROGE
N/THERMO 

unidade 

 

1 

 

 

41 

NucBlue™ Live ReadyProbes™ Reagent, kit 
com 6 x 2,5 mL. Com fluoróforo Hoechst 

33342. INVITROGEN/THERMO COD 

R37605 

INVITROGE
N/THERMO 

kit 

 

1 

 

 

42 

Kit de  verificação da viabilidade celular: 
LIVE/DEAD™ Cell Imaging Kit (488/570). 

Com fluoróforos FITC e Texas RED. 
INVITROGEN/THERMO COD R37601 

INVITROGE
N/THERMO 

kit 

 

1 

 

 

43 

Kit indicador da viabilidade de 
mitocôndrias: MitoSOX™ Red Mitochondrial 

Superoxide Indicator, for live-cell imaging 
10 x 50 µg INVITROGEN/THERMO M36008 

INVITROGE
N/THERMO 

kits com 
10 

frascos 
com 50 

µg 

 

2 

 

 

44 

Citocalasina D. Em inglês, Cytochalasin D. 
Toxina fungica para a disrupção de 

filamentos de actina. Frasco com 1 mg. 
INVITROGEN/THERMO PHZ1063 

INVITROGE
N/THERMO 

frasco 
com 1 

mg 

 

1 

 

 

45 

Ester de tetrametil rodamina para 
marcação de mitocôndrias. Em inglês, 
Image-iT™ TMRM Reagent. 5x 100 µL 

INVITROGEN/THERMO I34361 

INVITROGE
N/THERMO 

frascos 
de 100 µL 

 

5 

 

 

46 

Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed 
Secondary Antibody, Alexa Fluor 633 
INVITROGEN/THERMO COD A21050 

INVITROGE
N/THERMO 

Frasco 
com 500 

µL 

 

1 

 

 

47 

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed 
Secondary Antibody, Alexa Fluor 633 
INVITROGEN/THERMO COD A21070 

INVITROGE
N/THERMO 

Frasco 
com 500 

µL 

 

1 

 

 

48 
Meio de cultura RPMI 1640. Frasco com 1L 

GIBCO/THERMO COD 11875085 

GIBCO/THE
RMO 

frascos 
 

4 
 

 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/en/US/partnerMkt/lt?cmd=catProductDetail&productID=A21050&CommerceQuery_OwnedBy=3600298045
https://www.thermofisher.com/order/catalog/en/US/partnerMkt/lt?cmd=catProductDetail&productID=A21050&CommerceQuery_OwnedBy=3600298045
https://www.thermofisher.com/order/catalog/en/US/partnerMkt/lt?cmd=catProductDetail&productID=A21070&CommerceQuery_OwnedBy=3600298045
https://www.thermofisher.com/order/catalog/en/US/partnerMkt/lt?cmd=catProductDetail&productID=A21070&CommerceQuery_OwnedBy=3600298045
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49 

Meio de cultura Schneider's Drosophila 
Medium. 10 frascos de 500 Ml 

GIBCO/THERMO cod 21720001 

GIBCO/THE
RMO 

unidade 
com 10 
frascos 
de 500 

mL 

 

1 

 

 

50 

Solução aquosa de iodeto de propídeo. 
Concentração 1,0 mg/mL. Frasco com 10 
mL. INVITROGEN/THERMO COD P3566 

INVITROGE
N/THERMO 

Frasco 
com 10 

mL 

 

1 

 

 

51 
Rodamina 123, frasco com 25 mg. 

INVITROGEN/THERMO COD R302 

INVITROGE
N/THERMO 

Frasco 
com 25 

mg 

 

1 

 

 

52 
Solução de Penicilina-Streptomicina (10.000 

U/mL)  GIBCO/THERMO COD 15140163 

GIBCO/THE
RMO 

kit de 20 
x 100 mL 

 
1 

 
 

53 

Anticorpo F(ab')2-Goat anti-Human IgG 
(H+L) Secondary Antibody, FITC. Frasco com 

500 µg INVITROGEN/THERMO COD 

A24465 

INVITROGE
N/THERMO 

Frasco 
com 500 

µg 

 

1 

 

 

54 
Água destilada ultrapura 

INVITROGEN/THERMO COD 10977023 

INVITROGE
N/THERMO 

10x 500 
mL 

 
1 

 
 

55 

High-Capacity cDNA Reverse Transcription 
Kit, 200 reações APPLIED/THERMO COD 

436814 

APPLIED/TH
ERMO 

kit 

 

1 

 

 

56 
Reagente Fluor Jade C. Frasco com 30MG – 

MILLIPORE COD AG325-30MG 
MILLIPORE Frasco 

 
1 

 
 

57 
Anti-NeuN antibody, clone A60. Frasco com 

500ug MILLIPORE COD MAB377 
MILLIPORE Frasco 

 
1 

 
 

58 

Membrana filtrante de fibra de quartzo PM 
2.5. Caixa com 50 unidades. Como 
referência: Whatman PM 2.5, cód 

WHA7592104 ALDRICH OU SIMILAR 

 caixa 

 

1 

 

 

59 

KIT de Quantificação de ácidos nucléicos 
compatível com equipamento ABI Prism 

7500. Kit completo e específico para 
quantificação de Bibliotecas genômicas 
feitas a partir da tecnologia da Illumina 

através do kit Nextera. O kit de 
quantificação deverá conter padrões de 

concentração em PMolar para a 
quantificação do DNA obtido na bivlioteca ( 
pelo menos 4 pontos na curva padrão), 10X 

Primers específicos para amplificação da 
biblioteca obtida pela tecnologia Nextera, 
tampão de amplificação contendo 2X SYBR 

Green e ROX para uso no equipamento 
ABI7500. KIT PARA 500 REAÇÕES. 

 KIT 

 

3 

 

 

60 

Grades 300 mesh, CU (cobre), com filme de 
carbono, para microscopia eletrônica. 25 

unid/pacote 

 pacote 

 

3 

 

 

61 

Grades 300 mesh, NI (níquel), com filme de 
carbono, para microscopia eletrônica. 25 

unid/pacote 

 pacote 

 

1 
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62 
Acetato de uranila, para microscopia 

eletrônica. Frasco com 25g 
 frasco 

 
1 

 
 

63 

Osmium Tetroxide ( Tetróxido de Ósmio), 
para microscopia eletrônica. Embalagem 

10x1g 

 
embalag

em 

 

1 

 

 

64 
Fita de carbono dupla face, 12mm x 20m, 

para microscopia eletrônica 
 unidade 

 
1 

 
 

65 
Suportes de alumínio, stubs 12,7mm x 

3,2mm pino, para microscopia eletronica. 
Pacote com 50 unids. 

 pacote 

 

1 

 

 

66 
Grades 300 mesh, NI (níquel), 100/vial, para 

microscopia eletrônica.  
 pacote 

 
2 

 
 

67 
Glutaraldeído 50%, grau EM, para 

microscopia eletrônica. Pacote com 
ampolas 10 x 10ml 

 pacote 

 

2 

 

 

68 
Resina Embed-812 (kit), para microscopia 

eletrônica 
 kit 

 
1 

 
 

69 
Cacodilato de sódio triidratado, para 

microscopia eletrônica. Frasco com 100g. 
 frasco 

 
2 

 
 

70 
Resina LR White Medium grade (kit), para 

microscopia eletrônica 
 kit 

 
1 

 
 

71 

Tubo de vidro 2ml, tipo penicilina. 
Especificamente desenhados para 

aplicações de liofilização com construção 
uniforme de paredes finas que congelam e 

secam. Fornecer em pacotes com 100 
unidades 

 pacote 

 

5 

 

 

72 
Tampa de borracha para tubo tipo 

penicilina 2ml. Fornecer em pacotes com 
100 unidades 

 pacote 

 

5 

 

 

73 
Tampa em alumínio tipo lacre, para tubo 
tipo penicilina 2ml. Fornecer em pacotes 

com 100 unidades. 
 pacote 

 

5 

 

 

74 
Lacrador para bocal 13mm, para tubos em 

vidro utilizados em liofilizador. 
 unidade 

 
1 

 
 

 
 

Prazo de entrega:  20 (vinte) dias para produtos de procedência NACIONAL e 45 (quarenta e cinco) dias para 
produtos de procedência ESTRANGEIRA 

 

Prazo de garantia:  

Validade da Proposta: 

Local e data ______________________ 

____________________________________ 

Representante legal 

RG nº 

CPF nº 

 


