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 MODELO DE EDITAL 
COMPRA - SRP 
HABILITAÇÃO SIMPLIFICADA (Art. 8º, II e III da IN SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, atualizada) 
Lei Complementar nº 123, de 2006: exclusivo para ME/EPP/COOP 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 
(Processo Administrativo n.° 25382.000007/2016-81) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, por meio d o 

CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES, sediado a Av Professor Moraes Rego SN Campus da UFPE - 

Cidade Universitária – Recife/PE CEP 50740-465, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, 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, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, 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, Decreto nº 
7.767, de 2012 , Decreto nº 7.767/12, RDC nº 55/11. 

 
Data da sessão: 11/03/2016 
Horário: 09:00hs (Horario de Brasilia) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de Insumos, reagentes e plásticos para os 

laboratórios do CPqAM/FIOCRUZ, 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. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao   quíntuplo do quantitativo 

de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

2.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

2.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 

pelo órgão não participante. 

 

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. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão 

ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 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 §3º do artigo 8º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.  

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima: 

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

legislação vigente; 

4.2.2. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.3. que estejam reunidas em consórcio; 

4.3. Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações 

previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 
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4.4. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar: 

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. 

4.5. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 

seguintes declarações: 

4.5.1. 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; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.3. 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; 

4.5.4. 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; 

5.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência 

para cada item; 

5.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total 

prevista para o item. 

5.6.3. Marca; 

5.6.4. Fabricante;  

5.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazos de 

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

caso; 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  
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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, a contar da data de sua 

apresentação.  

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem 

irregularidades insanáveis.  

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 UNITÁRIO. 

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 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser     0,01 (um 

centavo). 

6.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

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

de Logística e Tecnologia da Informação. 

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

sistema. 

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

sistema.  

6.8.1. 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.  

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

registrado em primeiro lugar.  

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

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

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

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

reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

6.13. 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.  O bem classificado no Anexo I - Termo de Referência como: 

6.15.1. PRODUTO PARA SAÚDE Itens 1- 2 – 35 - 62 a 66 - 72 a 76 

6.15.1.1.  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 nº 6.360, de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 79.094, de 1977, 
alterado pelo Decreto nº 3.961, de 2001 e  RDC n° 16, de 2013. 

 

6.16. PRODUTO SUJEITO À MARGEM DE PREFERÊNCIA  Itens 1 - 2 e 62 a 66  

6.16.1.  Após a fase de lances, caso a proposta classificada em primeiro lugar 
tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência para os itens 21-2 e 62 a 
66, o pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, 
com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da 
caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos  do decreto nº 7.767 
de junho de 2012. 

6.16.2.  O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo 
produto aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras 
aplicáveis, não  poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. 

6.16.3.  Nessa hipótese, bem como no caso de inabilitação do licitante, as 
propostas reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

6.16.4. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor 

preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente 

indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas 

dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

6.16.5. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-

se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

6.17. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não 

serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como 

um dos critérios de classificação. 

6.18. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

6.18.1.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

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

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

cumprimento das especificações do objeto.  

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

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.2.1. 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. 

7.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema ou via email cpl@cpqam.fiocruz.br , estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 

sob pena de não aceitação da proposta.  

7.3.1. 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. 

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

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

pelo Pregoeiro.  

7.4. AMOSTRAS (REFERENTE AOS ITENS 79 a 110)  
 
Na condição do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar não estar ofertando uma das marcas 
indicadas para cada item, especificadas em edital, deverá ser enviada amostra. 
 
A indicação de marcas em cada item foi baseada na utilização dessas marcas ao longo dos anos, pelos 
pesquisadores dos departamentos requisitantes, sendo sua qualidade reconhecida em relação ao material, 
reprodutibilidade dos trabalhos, acuidade, segurança e durabilidade, exigidas nas atividades de pesquisas, bem 
como fazem parte de vários POPs utilizados nos laboratórios. Além disso, 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) 
e 25382.128/2015-41 (SRP Nº 09/15) através da análise das amostras das marcas ofertadas, cujo procedimento 
foi devidamente explicitado no edital, sendo de conhecimento a todos os interessados. As marcas aceitas nestes 
procedimentos passaram a fazer parte do rol de marcas que atendem as necessidades de pesquisas dos 
laboratórios de pesquisa do CPqAM. 
 
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. 
 
Na condição do licitante estar provisoriamente classificado em primeiro lugar e ter que enviar amostras dos itens 
ponteiras (itens 93 a 106), se as mesmas se referirem a dois itens de mesma descrição, só havendo variação na 
unidade de fornecimento (embalagem e rack), poderá ser encaminhada a quantidade de amostra solicitada de um 
dos itens (ex: itens 93 e 94 referem-se à mesma ponteira sendo que com embalagem de fornecimento diferente). 
Havendo fornecedores distintos classificados provisoriamente para cada item, cada fornecedor deverá enviar 
amostra de cada item, conforme consta deste Termo de Referência.  
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7.4.1. Prazo de chegada das amostras no CPqAM: Até 05 (cinco) dias úteis, a partir da 

comunicação do pregoeiro, via chat do sistema comprasnet.  
 

7.4.2. 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. O pregoeiro deverá comunicar a chegada das amostras no CPqAM 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. 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.  

 

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

sistema. 

7.4.3.3. Os Critérios de avaliação das amostras por item e departamento estão detalhados 

no Termo de Referência: 

 

7.5. Caso a proposta classificada em primeiro lugar (1 - 2 e 62 a 66) tenha se beneficiado da aplicação 

da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, 

com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto 

manufaturado nacional, nos termos do(s) Decreto(s) nº 7.767 de junho de 2012. 

7.6. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 

regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação 

da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

7.6.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 

reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

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

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

7.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital. 

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

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

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

demais licitantes. 

7.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor 

não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão 

ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da 

proposta vencedora. 
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8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

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

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

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

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

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

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

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

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

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

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 

habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 

e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

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

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

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

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

encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, para o email cpl@cpqam.fiocruz.br ou via sistema 

comprasnet, 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. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, 

deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 

trabalhista, nas condições seguintes: 

8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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8.4.3. 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; 

8.4.4. 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; 

8.4.5. 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 comprove a condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 

103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

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

consolidação respectiva; 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.5.2. 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. 

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

8.5.4. 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 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5.5. 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. 

8.6.  Habilitação complementar: 
 

8.6.1.  O licitante cadastrado no SICAF, relativamente aos itens classificados no  
Termo de Referência, como produtos para saúde e  Droga itens 1- 2 – 35 - 62 a 66 - 
72 a 76, deverá comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

 
8.6.1.1. 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.  

8.6.1.2. 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. 

8.6.1.3.  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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8.7. 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 fac-símile (81) 21237831 ou 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 02 (dois) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via 

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

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

legalmente permitidos. 

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. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 

convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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 a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, 

nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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. 
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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 ou via email cpl@cpqam.fiocruz.br  ou 

ainda via fax (81) 21237831 desde que confirmado o recebimento dos mesmo pelo fone (81) 21012541 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. 

10.1.3. Conter os dados da empresa, como telefone, email, responsável pela assinatura da Ata e 

dados pessoais (identidade e CPF) 

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

homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

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

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

transcurso, e desde que devidamente aceito. 

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

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

item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

13.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 

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

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

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

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 

aceitar/retirar (Nota de Empenho.. 

14.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF 

para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

14.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do envio 

da nota de empenho, para  confirmar o recebimento do empenho, conforme o caso, sob 

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

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

justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

14.4. Antes da emissão da nota de empenho, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, 

bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão 

anexados aos autos do processo. 

14.4.1. 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. 

 

 

15. DO PREÇO 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
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15.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas 

às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

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

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

Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, 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. 

18.2. 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. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 

nota fiscal apresentada. 

18.4. 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. 

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

pagamento. 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7. 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. 

18.8. 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.   

18.9. 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.  

18.10. 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.   
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18.11. 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. 

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

18.12.1. 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. 

18.13. 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 

 

19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

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

proposta do licitante mais bem classificado. 

19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

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

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

durante a fase competitiva. 

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

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

cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  

20.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata 

de registro de preços; 

20.1.2. apresentar documentação falsa; 

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. não mantiver a proposta; 

20.1.6. cometer fraude fiscal; 

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. 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. 

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

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

20.3.1. Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

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

20.5. 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. 

20.6. 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, 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

Referência. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@cpqam.fiocruz.br , ou 

por petição dirigida ou protocolada no endereço Av Professor Moraes Rego SN Campus da UFPE – Cidade 

Universitaria - Recife/PE, seção PROTOCOLO. 

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

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

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

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

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

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

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

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

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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22.1. 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.   

22.2. 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. 

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

22.4. 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. 

22.5. 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. 

22.6. 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. 

22.7. 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. 

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.9. 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, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 16:00 

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

franqueada aos interessados. 

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

22.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

22.10.2. ANEXO II – Proposta Pro-forma; 

22.10.3.  ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços 

 

Recife , 01 de março de 2016. 

 

ANA CRISTINA NOVAES MAIA CHAGAS 
Pregoeira 
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ANEXO I - Termo de Referência 

Processo 25382.000007/2016-81 

PE (SRP) 01/16 

1. OBJETO 
 

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

ITEM MARCA DESCRIÇÃO DO MATERIAL AGGEU UNIDADE

QUANT. A 

SER 

REGISTRADA

ITENS 01 e 02 - PRODUTOS PARA SAÚDE. SUJEITOS AO CONTROLE DA 

ANVISA (REGISTRO E/OU ISENÇÃO JUNTO A ANVISA). MARGEM DE 

PREFERÊNCIA 15%, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 7.767/2012

1

Agulha para coleta de sangue a vácuo, estéril, múltipla sil iconizada 

com bisel trifacetado a laser, dimensão de 25x0,7mm com capa de 

borracha que permite a coleta múltipla e calibre 22 identificado pela 

cor PRETA  (produto ofertado com  registro/cadastro Anvisa)

caixa com 

100 

unidades

4

2

Agulhas hipodérmicas, descartáveis (de uso único), atóxicas, 

apirogênicas e sil iconizadas com bisel trifacetado conectado a canhão 

de plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, 

embaladas individualmente em blister de plástico e papel grau 

cirúrgico, onde em sua embalagem o número de lote e prazo de validade 

estejam apresentados. Dimensão (tamanho x calibre): 13 x 0,45mm.  

(Produto ofertado com registro/cadastro Anvisa)

Caixa com 

100 

unidades.

21

3
Alça de Inoculação em plástico com loop calibrado para 10µl. 

Descartável e esterelizada. Embaladas individualmente.

pacote 

com 100 

unidades

19

4

Algodão hidrófilo, produzido com 100% algodão, indicado para 

absorção de líquidos, higienização de ambientes e aparelhos 

cirúrgicos. Em rolo. Não estéril.

500 g 192

5

Balão volumétrico de Vidro Borosilicato, com junta esmerilhada, fundo 

Chato, gargalo curto, resistente a altas temperaturas. Com rolha 

esmerilhada em vidro. Capacidade 500 mL. 

Unidade 7

6 BANDEJA PLASTICA EM POLIETILENO BRANCA 20 X 30 X 6 CM. UNIDADE 14

7
Bateria de níquel cádmio recarregável. Tamanho AAC de 1,2 volts, de 

350mAh ou mais.
unidade 22

8

BECKER DE 100 ML , fabricado em borosilicato resistente a substâncias 

químicas e ao estresse por choque térmico. GRADUADO, DE FORMA ALTA, 

COM BICO. 

unidade 25

9

BECKER DE 1000 ML , fabricado em borosilicato resistente a substâncias 

químicas e ao estresse por choque térmico. GRADUADO, DE FORMA 

BAIXA, COM BICO. 

Unidade 18

10

BECKER DE 500 ML , fabricado em borosilicato resistente a substâncias 

químicas e ao estresse por choque térmico. GRADUADO, DE FORMA ALTA, 

COM BICO. 

Unidade 17
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ITEM MARCA DESCRIÇÃO DO MATERIAL AGGEU UNIDADE

QUANT. A 

SER 

REGISTRADA

11

Caixa em fibra de papelão, tratado e recoberto com papel branco 

especial, para armazenamento de 100 tubos criogênicos ou microtubos 

com volumes de 1.5mL a 2.0mL, em geladeira ou freezer -80 oC. 

Dimensões de 134 x 134 mm, para uso em racks de metal comumente 

util izados em freezer; grade divisória fabricada em papelão ( fibras) 

tratado sem revestimento, tipo colméia desmontável; divisória para uso 

em conjunto com as caixas de papelão com altura de 4,7 cm ou 7,6 cm.

Unidade 220

12

Caixa para armazenamento de 100 tubos criogênicos ou microtubos 

com volumes de 1.5mL a 2.0mL, em geladeira ou freezer. Fabricada em 

polipropileno rígido, cores sortidas, apresenta base com marcação alfa-

numérica. Com tampa com fecho de segurança e dobradiça. Resistente à 

temperaturas entre -20ºC a +121ºC. Autoclavável.

unidade 290

13

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 3

14

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 13

15

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 19

16

ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO, RESISTENTE A ALTAS 

TEMPERATURAS, GRADUADO, GRAVADO EM ÁCIDO OU COM MARCA EM 

CERÂMICA ESMALTADA, CLASSE A, 500 ML, SEM TAMPA. BOCA ESTREITA.

Unidade 19

17

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;  Esteril ização por raios gama; Produto 

não pirogênico.

Unidade 88

18

Estante (rack) em polipropileno autoclavável para acomodar na 

posição vertical 20 tubos tipo “Falcon” de 50 ml ou 30 tubos tipo 

“Falcon” de 15 ml com tampa.

unidade 56

19

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 fi leiras de A e H e de 1 a 12. 

Autoclavável a 121ºC por 20 minutos.

unidade 110

20

Estante retangular para microplacas de PCR de 96 poços ou até 96 

microtubos de 100-200 µL. Moldada em Polipropileno resistente. Com 

tampa destacável (sem dobradiça). 

unidade 36

21

 Etiquetas adesivas tipo Crio-tags para impressora a LASER. Cor branca, 

com cola resistente ao congelamento para identificação em microtubos 

de 1,5 ml de crio-preservação. Resistente a autoclave, deep-freezer e 

nitrogênio l íquido. Tamanho 33 mm x 13 mm. Em folhas.

caixa com 

1.700 

etiquetas

11
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ITEM MARCA DESCRIÇÃO DO MATERIAL AGGEU UNIDADE

QUANT. A 

SER 

REGISTRADA

22

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 acríl ica, possui l istras diagonais de tinta 

termorreativa na cor branca, util izada para fechamento de pacotes de 

papel e de pano que serao esteril izados em autoclaves, indicando que a 

esteril ização foi efetuada através da mudanca da coloração das l istras 

de branca para preta; medindo 19mm x 30m, cor bege.

Unidade 269

23

Frasco de borosil icato com rosca, com tampa em polipropileno 

autoclavável e anel antipingo na boca do frasco. Transparente, 

graduado, autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente a substâncias 

químicas e ao estresse por choque térmico. Capacidade de 1000 mL.

unidade 44

24

Frasco de borosil icato com rosca, com tampa em polipropileno 

autoclavável e anel antipingo na boca do frasco. Transparente, 

graduado, autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente a substâncias 

químicas e ao estresse por choque térmico. Capacidade de 100 mL.

unidade 18

25

Frasco de borosil icato com rosca, com tampa em polipropileno 

autoclavável e anel antipingo na boca do frasco. Transparente, 

graduado, autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente a substâncias 

químicas e ao estresse por choque térmico. Capacidade de 250 mL.

unidade 47

26

Frasco de borosil icato com rosca, com tampa em polipropileno 

autoclavável e anel antipingo na boca do frasco. Transparente, 

graduado, autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente a substâncias 

químicas e ao estresse por choque térmico. Capacidade de 500 mL.

unidade 64

27

Frasco de borosil icato com rosca, com tampa em polipropileno 

autoclavável e anel antipingo na boca do frasco. Transparente, 

graduado, autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente a substâncias 

químicas e ao estresse por choque térmico. Capacidade de 50 mL.

unidade 28

28

Frasco de borosil icato com rosca, com tampa em polipropileno 

autoclavável. Transparente, graduado, autoclavável a 121°C, fundo 

chato e resistente a substâncias químicas e ao estresse por choque 

térmico. Capacidade de 25 mL.

unidade 28

29

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 26

30
Funil l iso, confeccionado em vidro borosil icato, ângulo de 60°, com 

haste longa 150mm - 500 ml
Unidade 8

31

Lâminas para microscopia com ponta fosca, com lapidação, fabricadas 

em vidro especial lapidado com uma espessura de entre 1,0 a 1,2mm e 

dimensões – 26x76mm, seladas à vácuo e intercaladas uma a uma, com 

folhas de papel com tratamento anti-fungo.  

Caixa com 

50 

unidades.

76
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ITEM MARCA DESCRIÇÃO DO MATERIAL AGGEU UNIDADE

QUANT. A 

SER 

REGISTRADA

32

Lâminas para microscopia com ponta fosca, sem lapidação,  fabricadas 

em vidro especial lapidado com uma espessura de entre 1,0 a 1,2mm e 

dimensões – 26x76mm, seladas à vácuo e intercaladas uma a uma, com 

folhas de papel com tratamento anti-fungo.  

Caixa com 

50 

unidades.

24

33
Lamínula para câmara de Newbauer fabricada em vidro óptico especial 

nas dimensões 20x26 mm. 

Caixa com 

10 

unidades

12

34
Lamínulas redondas na espessura de 0,13 mm a 0,17 mm e diâmetro de 

13mm, embaladas a vácuo em papel aluminizado. 

Caixa com 

100 

unidades.

23

ITENS 35 - PRODUTOS PARA SAÚDE. SUJEITOS AO CONTROLE DA ANVISA 

(REGISTROE/OU ISENÇÃO JUNTO A ANVISA). 

35

Lanceta em aço inoxidável de formato retangular e ponta afi lada, 

esteril izado por raios gama, embaladas individualmente. (Produto 

ofertado com  registro/cadastro Anvisa)

Caixa com 

100 

unidades. 

26

36

Marcador Permanente de Laboratório (Lab markers), caneta para 

marcação permanente em vidro com ponta ultrafina, resistente à agua e 

outros descolorantes, com tinta seca rápido, na  cor: azul. 

unidade 98

37

Marcador Permanente de Laboratório (Lab markers), caneta para 

marcação permanente em vidro com ponta ultrafina, resistente à agua e 

outros descolorantes, com tinta seca rápido, na  cor: preto.

unidade 157

38

Marcador Permanente de Laboratório (Lab markers), caneta para 

marcação permanente em vidro com ponta ultrafina, resistente à agua e 

outros descolorantes, com tinta seca rápido, na  cor: vermelho.

Unidade 95

39
Membrana autoclavável para sistemas de fi ltração em ester de celulose 

com 0,22µm de porosidade, diâmetro de 47mm, branca e l isa. 

caixa com 

100 

unidades

6

40

Papel de fi ltro de fi ltração lenta, com diâmetro de 12,5 a 13 cm, peso 

g/m2: 80, tamanho do poro: 3µm, espessura: 0,16mm. Poros finos de 

fi ltração lenta.

caixa com 

100 

unidades

12

41

Papel de fi ltro de fi ltração rápida, com diâmetro de 12,5 a 13 cm, peso 

g/m2: 80, tamanho do poro: 7,5µm, espessura: 0,21mm. Poros grandes 

fi ltração rápida.

caixa com 

100 

unidades

4

42
Papel Indicador de pH, escala de 0 a 14, caixa com 100 tiras, indicado 

para a verificação direta do valor do pH em soluções aquosas. 
unidade 22

43

Película flexível, semi-transparente, inodor, com ação adesiva, 

resistente a água e própria para vedação de frascos, vidraria, placas, 

rolo com aproximadamente 10,2 cm de largura (4”) e 38,1 m (125 ft) de 

comprimento. 

unidade 30

44

Pipeta Pasteur descartável para transferência de amostras, fabricada 

em polietileno (peça única). Capacidade total de 3mL, graduada. 

Embaladas individualmente. Estéril.

Unidade 4.620

45 Pipeta Pasteur de vidro 0.6cm x 23 cm diâmetro. Unidade 2.400  
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46
Pisseta em polietileno translúcido. Bico curvo, tampa a prova de 

vazamentos, com graduação impressa. Capacidade 250 mL.
unidade 75

47
Pisseta em polietileno translúcido. Bico curvo, tampa a prova de 

vazamentos, com graduação impressa. Capacidade 500 mL
unidade 21

48

Placa de cultura de célula em poliestireno (cristal), l ivre de DNAse, 

RNAse e Pirógeno, com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 

embalada individualmente, esteril izadas por raio gama, com 06 poços.

unidade 300

49

Placa de cultura de célula em poliestireno (cristal), l ivre de DNAse, 

RNAse e Pirógeno, com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 

embalada individualmente, esteril izadas por raio gama, com 12 poços. 

unidade 170

50

Placa de cultura de célula em poliestireno (cristal), l ivre de DNAse, 

RNAse e Pirógeno, com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 

embalada individualmente, esteril izadas por raio gama, com 24 poços.

unidade 309

51

Placa de cultura de célula em poliestireno (cristal), l ivre de DNAse, 

RNAse e Pirógeno, com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 

embalada individualmente, esteril izadas por raio gama, com 48 poços.

unidade 58

52

Placa de cultura de célula em poliestireno (cristal), l ivre de DNAse, 

RNAse e Pirógeno, com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 

embalada individualmente, esteril izadas por raio gama,com 96 poços.

unidade 890

53

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.

 PACOTES 

COM 10 

PEÇAS. 

94

54

Placa de Petri para cultura celular fabricada em poliestireno, com 

superfície tratada para fixação e crescimento celular. ESTÉRIL, 

TAMANHO 90X15mm, ÁREA DE CRESCIMENTO 60,1CM2. Livre de DNAse, 

RNAse e pirogênios.

 PACOTES 

COM 10 

PEÇAS

540

55

Pote coletor universal graduado, fabricado em polipropileno 

transparente, com tampa rosqueável a prova de vazamentos, para 

coleta de urina. Capacidade 80ml. Estéril. Embalados individualmente.

unidade 350

56
PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 

GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE VIDRO, SEM ROLHA  100 ML
Unidade 14

57
PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 

GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE VIDRO, SEM ROLHA  1.000 ML
Unidade 16

58
PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 

GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE VIDRO, SEM ROLHA  250 ML
Unidade 6

59
PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 

GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE VIDRO, SEM ROLHA  500 ML
Unidade 8
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60 

RELÓGIO TIMER DIGITAL COM ALARME. Aparelho com a função de  
contagem para cima e para baixo.  1 segundo 99 minutos e 59  
segundos, com clip ou pegador e pastilha magnética  auxiliares nas  
fixações. Utiliza bateria, tipo pilha palito, tipo AAA. 

unidade 29 

61 Reservatório (coxinho) para soluções  55 mL, descartável cor branca,  
para uso com pipeta multicanal caixa/10 

caixa 36 

ITENS 62 a 66 - PRODUTOS PARA SAÚDE. SUJEITOS AO CONTROLE DA  
ANVISA (REGISTRO E/OU ISENÇÃO JUNTO A ANVISA).  MARGEM DE  

PREFERÊNCIA 15%, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 7.767/2012 

62 
SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML, COM GRADUAÇÃO DE 0,1 ML, SEM  
AGULHA, ESTERELIZADA, ATÓXICAS, APIROGÊNICAS   (Produto ofertado  
com  registro/cadastro Anvisa) 

unidade 1.210 

63 

SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML, COM GRADUAÇÃO DE 0,01 ML, COM  
AGULHA, COM ENCAIXE 13 X 0,45 , ESTERELIZADA, ATÓXICAS,  
APIROGÊNICAS, TIPO TUBERCULINA   (Produto ofertado com   
registro/cadastro Anvisa). 

unidade 2.430 

64 
SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, COM GRADUAÇÃO DE 1 ML, SEM  
AGULHA, ESTERELIZADA, ATÓXICAS, APIROGÊNICAS   (Produto ofertado  
com  registro/cadastro Anvisa) . 

unidade 10 

65 
Seringa descartável de 3 mL, com graduação de 0,2 mL, com agulha,  
, esterelizada, atóxica, apirogênica, tipo tuberculina   
(Produto ofertado com  registro/cadastro Anvisa) 

unidade 240 

66 
SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML, COM GRADUAÇÃO DE 0,1 ML, COM  
AGULHA, COM ENCAIXE 25 X 0,7, ESTERELIZADA, ATÓXICAS, APIROGÊNICAS   
(Produto ofertado com  registro/cadastro Anvisa) 

unidade 555 

67 

Sistema de filtração descartável à vácuo de poliestireno composto por  
pré-reservatório, membrana filtrante de 0,22µ de porosidade em  
polietersulfona ou PVDF e reservatório de 1000 mL.  Embalado  
individualmente. Estéril. 

unidade 88 

68 

Sistema de filtração descartável à vácuo de poliestireno composto por  
pré-reservatório, membrana filtrante de 0,22µ de porosidade em  
polietersulfona ou PVDF e reservatório de 500 mL.  Embalado  
individualmente. Estéril. 

unidade 60 

69 

TERMÔMETRO DIGITAL,  Com leitor de temperaturas externas e internas.  
Função memória para armazenamento dos valores máximos e mínimos.  
Com interruptor para selecionar a temperatura em °C ou °F. Sensor de  
temperatura com cabo de aproximadamente 3 metros. Dados Técnicos:  
Faixa de temperatura (Interna -10ºC a +50ºC / 14ºF a +122ºF), Externa (- 
50ºC a +70ºC / -58ºF a +158ºF), Precisão (+1ºC), Resolução (0,1ºC),  
Bateria (1 bateria do tipo AA 1,5V), Display (LCD 64mm (L) x 27mm (A)). 

unidade 58 

70 

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 17 
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71

Tubo criogênico em polipropileno para armazenamento de células. COR 

NATURAL. Resistente a faixa de temperatura de 121oC a –196oC, 

autoclavável e com rosca externa e fundo redondo auto-sustentável. 

Com sistema de vedação confiável que evite vazamento, superfície 

interna polida, tarja branca impressa na parede do tubo, graduado. 

Com tampa com anel de sil icone. Livre de RNase-, DNase-, DNA e 

endotoxina. Capacidade 2.0mL. Estéril.

pacotes 

com 100 

unidades 

97

ITENS 72 a 76 - PRODUTOS PARA SAÚDE. SUJEITOS AO CONTROLE DA 

ANVISA (REGISTRO E/OU ISENÇÃO JUNTO A ANVISA). 

72

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 sil iconizada e capa protetora na 

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

com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esteril ização 

(Produto ofertado com  registro/cadastro Anvisa).

Rack com 

100 

unidades

41

73

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

com sistema de segurança, estéril, descartável, com anticoagulante 

Heparina de Sódio, tampa de borracha sil iconizada e capa protetora na 

cor VERDE, capacidade para 9 - 10mL, rack contendo 100 tubos, rótulo 

com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esteril ização. 

(Produto ofertado com  registro/cadastro Anvisa)

Rack com 

100 

unidades

28

74

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

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

tampa de borracha sil iconizada e capa protetora na  cor VERMELHA, 

capacidade para 4 - 5mL, rack contendo 100 tubos, rótulo com 

informações técnicas, validade, lote, fabricante e esteril ização (Produto 

ofertado com  registro/cadastro Anvisa).

Rack com 

100 

unidades

6

75

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

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

tampa de borracha sil iconizada e capa protetora na cor VERMELHA, 

capacidade para 9-10mL, rack contendo 100 tubos, rótulo com 

informações técnicas, validade, lote, fabricante e esteril ização (Produto 

ofertado com  registro/cadastro Anvisa).

Rack com 

100 

unidades

18

76

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

com sistema de segurança, estéril, descartável, sem ativador de 

coágulo, tampa de borracha sil iconizada e capa protetora na cor 

VERMELHA, capacidade para 9-10mL, rack contendo 100 tubos, rótulo 

com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esteril ização 

(Produto ofertado com  registro/cadastro Anvisa).

Rack com 

100 

unidades

2

77
Tubo de ensaio rosqueado em vidro borosil icato, medindo 20X150 mm, 

com capacidade de 35ml, com tampa de rosca de baquelite. 
unidade 40

78

Unidade fi ltrante descartável para microfiltração, adaptável para 

util ização em seringas, com membrana em PVDF para esteril izar 

soluções aquosas (hidrofíl ica) com baixa l igação a proteínas com 

mínimas perdas apresentando rendimento final acima de 99%. 

Embaladas individualmente, com membrana de 0,22µm de porosidade, 

diâmetro de 25mm, esteril izada por óxido de etileno ou radiação 

gamma.

Pacote 

com 50 

unidades

10
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ITENS 79 a 110 - INSUMOS PLÁSTICOS PARA LABORATÓRIO. PARA ESSES 

ITENS QUALQUER DAS MARCAS APRESENTADAS ATENDEM A 

ESPECIFICIDADE DO USO NOS LABORATÓRIOS. OUTRAS MARCAS 

PODERÃO SER COTADAS MAS AMOSTRAS DEVERÃO SER ENVIADAS DE 

ACORDO COMOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA.

79

TPP, 

CORNING, 

FALCON, 

SARSTEDT, 

GREINER

Frasco de cultura de células, moldado em poliestireno transparente de 

alta qualidade para cultivo celular, gargalo inclinado, abertura 

projetada para, através da espátula, alça ou outro instrumento 

adequado, ter acesso a toda a superfície. Esterelizado por radiação 

gama, tampa de rosca com sistema Venrting position (VENT), l ivre de 

DNAse, RNAse e Pirogênios. Frasco para cultura de 25 cm2.

pacote 

com 10 

unidades

370

80

TPP, 

CORNING, 

FALCON, 

GREINER, 

SARSTEDT

Frasco de cultura de células, moldado em poliestireno transparente de 

alta qualidade para cultivo celular, gargalo inclinado, abertura 

projetada para, através da espátula, alça ou outro instrumento 

adequado, ter acesso a toda a superfície. Esterelizado por radiação 

gama, tampa de rosca com sistema Venrting position (VENT), l ivre de 

DNAse, RNAse e Pirógenos. Frasco para cultura de 75 cm2 .

pacote 

com 10 

unidades

396

81

TPP, 

CORNING, 

FALCON, 

GREINER, 

SARSTEDT

Frasco de cultura de células, moldados em poliestireno transparente de 

alta qualidade para cultivo celular, gargalo inclinado, abertura 

projetada para, através da espátula, alça ou outro insturmento 

adequado, ter acesso a toda a superfície. Frascos esterelizado por 

radiação gama, tampa de rosca com sistema Venrting position (VENT), 

l ivre de DNAse, RNAse e Pirógenos. Frasco para cultura de 150 cm2 

pacote 

com 10 

unidades

90

82

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

GREINER

Microtubo de centrifugação, fundo cônico, transparente, material em 

poliprolileno virgem e de alta qualidade. Centrifugável até 20.000 RCF. 

Tampa plana com abertura e sistema de fechamento seguro (gancho no 

fecho), graduado e com espaço rotulável no corpo. Com  certificação 

livre de DNAse, RNAse e pirogênios. Tolerância de temperaturas de -

80oC a 121oC. Autoclaváveis. Não Estéril. Capacidade de 1,5 mL.

pacote 

com 1000 

unidades

28

83

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

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 

unidades

21

84

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

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

53
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85

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

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 0,5 ml ou 0,6 mL.

pacote 

com 500 

unidades

84

86

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVY

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

8

87

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

Microtubo para PCR cor NATURAL, moldado em polipropileno virgem de 

baixa adesão, parede ultrafina, polida, alta transparência. Tampa 

plana com 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  l ivre de 

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

pacote 

com 1000 

unidades

94

88

TPP, 

CORNING, 

BD 

FALCON, 

GREINER, 

NALGENE, 

SARSTEDT

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, fabricada em 

poliestireno, alto grau de transparência. Com filtro. Livre de DNAse, 

RNAse e não pirogênica. Embaladas individualmente. Estéril. Capacidade 

10 ml, graduação 1/10.

embalage

m com 

200 

unidades

85

89

TPP, 

CORNING, 

BD 

FALCON, 

GREINER, 

NALGENE, 

SARSTEDT

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, fabricada em 

poliestireno, alto grau de transparência. Com filtro. Livre de DNAse, 

RNAse e não pirogênica. Embaladas individualmente. Estéril. Capacidade 

25 ml, graduação 2/10.

embalage

m com 

100 

unidades

25

90

TPP, 

CORNING, 

BD 

FALCON, 

GREINER, 

NALGENE, 

SARSTEDT

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, fabricada em 

poliestireno, alto grau de transparência. Com filtro. Livre de DNAse, 

RNAse e não pirogênica. Embaladas individualmente. Estéril. Capacidade 

2ml, graduação 1/100.

embalage

m com 

200 

unidades

7

91

TPP, 

CORNING, 

BD 

FALCON, 

GREINER, 

NALGENE, 

SARSTEDT

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, fabricada em 

poliestireno, alto grau de transparência. Com filtro. Livre de DNAse, 

RNAse e não pirogênica. Embaladas individualmente. Estéril. Capacidade 

50 ml, graduação 1/2.

embalage

m com 50 

unidades

8
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92

TPP, 

CORNING, 

BD 

FALCON, 

GREINER, 

NALGENE, 

SARSTEDT

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, fabricada em 

poliestireno, alto grau de transparência. Com filtro.  Produto livre de 

DNase, RNase e pirogênicos. Embaladas individualmente. Estéril. 

Capacidade 5ml, graduação 1/10.

embalage

m com 

100 

unidades

66

93

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

BIOPOINT, 

KASVI

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza e baixa adesão. COR 

NATURAL. CURTA. Ponta fina (não-chanfrada), COM FILTRO. Autoclavável 

a 121ºC por 15 minutos a 15psi. Universal, compatível com 

micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 

marcas, mono e multicanal. Produto livre de DNase, RNase e 

pirogênicos. Não estéril. Volume variável entre 0,5-10 µl

pacote 

com 1000 

unidades

21

94

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

BIOPOINT, 

KASVI, 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza e baixa adesão. COR 

NATURAL. CURTA. Ponta fina (não-chanfrada), COM FILTRO. Autoclavável 

a 121ºC por 15 minutos a 15psi. Universal, compatível com 

micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 

marcas, mono e multicanal. Produto livre de DNase, RNase e 

pirogênicos. Estéril. Embalada em rack com 96 unidades. Volume 

variável entre 0,5-10 µl

racks com 

96 

unidades 

estéreis

93

95

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza e baixa adesão. COR 

NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 

15 minutos a 15psi. Universal, compatível com micropipetas Gilson, 

Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. 

Produto livre de DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. Volume 

variável entre 1 a 100 µL

pacote 

com 1000 

unidades

9

96

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza e baixa adesão. COR 

NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 

15 minutos a 15psi. Universal, compatível com micropipetas Gilson, 

Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. 

Produto com certificado livre de DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. 

Embalada em rack com 96 unidades. Volume variável entre 1 a 100 µL

racks com 

96 

unidades 

estéreis

41

97

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza e baixa adesão. COR 

NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 

15 minutos a 15psi. Universal, compatível com micropipetas Gilson, 

Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. 

Produto livre de DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. Volume 

variável entre  2 a  200 µL

embalage

m com 

1000 

unidades

46
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98

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza e baixa adesão. COR 

NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 

15 minutos a 15psi. Universal, compatível com micropipetas Gilson, 

Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. 

Produto livre de DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. Embalada em rack 

com 96 unidades. Volume variável entre  2 a  200 µL

racks com 

96 

unidades 

estéreis

55

99

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVY 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza e baixa adesão. COR 

NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 

15 minutos a 15psi. Universal, compatível com micropipetas Gilson, 

Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. 

Produto livre de DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. Volume 

variável entre  200 a 1000µL.

pacote 

com 1000 

unidades

17

100

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVY

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza e baixa adesão. COR 

NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 

15 minutos a 15psi. Universal, compatível com micropipetas Gilson, 

Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. 

Produto livre de DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. Embalada em rack 

com 96 unidades. Volume variável entre  200 a 1000µL.

racks com 

96 

unidades 

estéreis

64

101

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza. COR NATURAL. CURTA. Ponta 

fina (não-chanfrada), SEM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 

a 15psi. Universal, compatível com micropipetas Gilson, Finnpipette, 

HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. Produto  

l ivre de DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. Volume variável entre 

0,5-10 µl

pacote 

com 1000 

unidades

60

102

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

Ponteira descartável de microvolume. Moldada em polipropileno 

transparente atóxico com 99.9% de pureza. COR NATURAL. CURTA. Ponta 

fina (não-chanfrada), SEM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 

a 15psi. Universal, compatível com micropipetas Gilson, Finnpipette, 

HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. Produto 

livre de DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. Embalada em rack de 96 

unidades. Volume variável entre 0,5-10 µl

racks com 

96 

unidades 

estéreis

8

103

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI, SSI, 

BIOPONTE 

Ponteira descartável para uso em micropipetas. Moldada em 

polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza.  COR AMARELA 

ou NATURAL,  ponta fina ou cônica, SEM FILTRO. Autoclavável a 121ºC 

por 15 minutos a 15psi. Universal, compatível com micropipetas e racks 

Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e 

multicanal. Produto livre de DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. 

Volume variável entre 1-200 µl

pacote 

com 1000 

unidades

182
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104

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI, SSI, 

BIOPOINT

E 

Ponteira descartável para uso em micropipetas. Moldada em 

polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza.  COR AMARELA 

,  ponta fina ou cônica, SEM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 

minutos a 15psi. Universal, compatível com micropipetas Gilson, 

Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. 

Produto livre de DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. Embaladas em 

racks com 96 unidades estéreis. Volume variável entre 1-200 µl

racks com 

96 

unidades 

estéreis

31

105

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

Ponteira descartável para uso em micropipetas. Moldada em 

polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza.  COR AZUL,  

ponta fina ou cônica, SEM FILTRO, com graduação no corpo da ponteira 

para checagem rápida do volume. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 

a 15psi.  Universal, compatível com micropipetas Gilson, Finnpipette, 

HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. Produto 

livre de DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. Volume variável entre 

100-1000 µl.

pacote 

com 1000 

unidades

19

106

Axygen, 

Thermo 

Scientific, 

CLP, 

Eppendorf, 

Gilson, 

KASVI

Ponteira descartável para uso em micropipetas. Moldada em 

polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza.  COR AZUL,  

ponta fina ou cônica, SEM FILTRO, com graduação no corpo da ponteira 

para checagem rápida do volume. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 

a 15psi.  Universal, compatível com micropipetas Gilson, Finnpipette, 

HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. Produto  

l ivre de DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. Embalada em rack estéril  

com 96 ponteiras. Volume variável entre 100-1000 µl

 Rack com 

96 

unidades 

estéreis

103

107

TPP, 

CORNING, 

FALCON

Tubo para cultura de células, moldado em poliestireno transparente de 

alta qualidade para cultivo celular,  esteril izado por radiação gama, 

tampa de rosca com sistema Venrting position (VENT), l ivre de DNAse, 

RNAse e Pirógenos. Frasco para cultura de 10 cm2 

unidade 180

108

TPP, 

CORNING, 

CLP, BD, 

FALCON

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  l ivre de DNase, RNase, pirogênicos e 

l ivre de metais pesados. Embalados em pacotes estéreis. Capacidade de 

15 ml.

pacote 

com50 

unidades

455

109

TPP, 

CORNING, 

CLP, BD 

FALCON

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  l ivre de DNase, RNase, pirogênicos e 

metais pesados.  Embaladas em racks estéreis. Capacidade de 50 ml

racks com 

25 tubos
76

110

TPP, 

CORNING, 

CLP, BD 

FALCON

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  l ivre de DNase, RNase, pirogênicos e 

metais pesados.  Embaladas em pacotes estéreis. Capacidade de 50 ml.

pacotes 

com 50 

unidades

354
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ITEM MARCA DESCRIÇÃO DO MATERIAL AGGEU UNIDADE 
QUANT. A  

SER  
REGISTRADA 

ITENS 111 a 132 - REAGENTES PARA LABORATÓRIO 

111 Acrylamida/BisAcrylamida, solução , 30% Acrylamida e Bis-Acrylamida,  
29:1, frasco de 100ml 

Frasco  
100ml 

6 

112 Acrilamida Ultrapura para utilização em biologia molecular Frasco  
500g 

1 

113 Ágar bacteriológico Frasco  
500 g 

16 

114 
Agarose Ultrapura. Pó. Para géis de DNA e RNA. Resolução de  
fragmentos de 100 bp a >30 kb (1,5% conc.). Produto livre de DNase,  
Rnase. Temperatura de Gelificação (1.5% conc.): 36-39°C. 

Frasco  
500 mL 11 

115 
Água destilada ultra-pura. Livre de DNAse,  e RNAse e atividade  
proteásica . Filtrada em membrana de  0.1 -0,22 micra. Utilizada para  
Biologia Molecular e como água de injeção em sequenciador de DNA. 

Frasco  
500 mL 26 

116 SIGMA Álcool isopropílico (2-Propanol).  Grau Biologia Molecular.  Para  
purificação de ácidos nucléicos.  SIGMA, CÓDIGO I9516. 

Frasco  
500 mL 

25 

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

Frasco  
500 mL 22 

118 ÁLCOOL ETÍLICO (etanol) ABSOLUTO  P.A . Grau 99,8%. Frasco 1L 210 

119 Álcool isopropílico (2-Propanol)  P.A. Litro 17 

120 Blue green Loading dye I - PCT de 6 frascos de 100uL . Corante para  
ácidos nucléicos.  

Pacote 30 

121 
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  
500g 

29 

122 EXTRATO DE LEVEDURA ( YEAST EXTRACT). Pó. Frasco  
500g 

18 

123 

Marcador de peso molecular de proteína (tipo BenchMark Ladder), com  
15 proteínas recombinantes que variam em peso molecular de 10 a 220  
kDa e apresenta bandas de orientação  intensas em 20 - e 50-kDa.  
Padrão com 2x250uL. 

unidade 8 

124 

Marcador de peso molecular para DNA, 100 pb (fragmentos entre 0,1 a  
1,5 kb). Possível visualização em  géis de agarose corados com brometo  
de etídeo ou sybr safe. 250 ?g. 

 

Frasco   19 

125 

Marcador de peso molecular para DNA, Lambda DNA - Hind III Digerido  
(fragmentos de 23130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564, e 125 bp).  
Possível visualização em géis de agarose corados com brometo de  
etídeo ou sybr safe. 100 ?g. 

Frasco 8 

126 SDS (Dodecil Sulfato de Sódio) grau Biologia Molecular. Pureza ?98.5%  
(GC). CAS Number 151-21-3 

Frasco  
500g 

8 

127 
Solução de Fenol Phenol solution 
Tamponada com 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, para utilização em  
biologia molecular 

Frasco  
100 ml 14 

128 
Solução reagente de Gentamicina  a 50 mg/mL esterilizada por filtração  
adequada para cultura celular.  

unidade 2 

129 
Soro fetal bovino. Esterilizado por filtração (0.1 µm). Inativado por  
calor. Origem: Estados Unidos. Nível de hemoglobina < 25 mg/dl e de  
endotoxina < 10 EU/ml. 

Frasco  
500 mL 

25 
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130

Enzima Taq DNA Polimerase (kit com tampão de reação livre de 

magnésio e contendo solução de cloreto de magnésio à parte). 

Suficiente para 100 reações.

Frasco 29

131
Enzima Taq DNA Polimerase com alta fidelidade (High Fidelity), kit com 

tampão de reação . Suficiente para 100 reações.
Frasco 47

132 TRIS ultrapuro (Tris(hidroximetil)aminometano). Pureza ≥99.9%. Pó. Frasco 1kg 16
 

 
 
 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

O fornecimento tem por finalidade atender a demanda dos laboratórios do CPqAM.  Os materiais serão 
utilizados nas atividades de pesquisa desenvolvidas nos departamentos de Imunologia, Entomologia, 
Parasitologia, Microbiologia, Virologia, bem como do Biotério, NB3 e setor de esterilização. A utilização e 
necessidade de aquisição dos insumos, materiais plásticos e reagentes ora solicitados visam à obtenção 
de resultados esperados e satisfatórios das pesquisas realizadas na unidade.  
 
Além dos materiais destinados aos referidos departamentos de Pesquisa do CPqAM, os materiais são 
destinados também às demandas dos Serviços de Referência em Doença de Chagas e em Peste do 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. Cada Serviço de Referência (SR) atua em áreas especificas, 
apoiando serviços de saúdes públicos, como secretarias de saúde municipais e estaduais, LACEN(s), 
universidades, instituições de pesquisa e de ensino e o próprio Ministério da Saúde.  
 
Esta contratação está contemplada no plano anual da unidade no projeto atividade nº 
006.83.15.132.15294), na ação 8315 AGGEU e projeto atividade nº 011.8317.192.16490, ação 8327 
SERVIÇOS DE REFERÊNCIA .  
 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 

3.1. 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. 

3.2. A aquisição do objeto deste Termo deverá ser feita através de pregão eletrônico, no Sistema de 
Registro de Preços. A opção pelo uso do Sistema de Registros de Preços para a aquisição está 
fundamentada no inciso I, c/c o inciso IV, ambos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, diante da 
impossibilidade de definir previamente a quantidade exata do objeto a ser adquirido, bem como 
pelas suas características e natureza, haverá a necessidade de aquisições freqüentes do material 
pelos serviços de referência. 

 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
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4.1.  O Prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, a contar do pedido do CPqAM/Fiocruz 
(realizado através do envio da Nota de Empenho), em remessa única, no endereço abaixo 
especificado. 

4.1.1. 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. 

4.2. Local de entrega: Almoxarifado do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães.  Av. Prof. Moraes Rego 
S/N, Campus da UFPE – Cidade Universitária Recife/PE.  CEP 50740-465. 

4.3. 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 

4.3.1.   As entregas efetuadas fora do horário estabelecido serão prontamente recusadas     pelo 
CPqAM. 

4.4. 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.  
 
 
4.4.2 Servidores responsáveis pelo recebimento no almoxarifado: Clarissa Pimentel – Analista de 
gestão em saúde, coordenadora do Seal / Luiz Carlos Martins – assistente de gestão em saúde 
CPqAM.    
 

4.5. 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); 

 
4.6. 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.  
 

4.7. 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 conseqüente 
aceitação, através do atesto na nota fiscal.  

 
4.7.1 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. 
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4.7.2 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. 
 

4.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 
4.9 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; 

 
4.10 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. 
 

4.11 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 CPqAM. 

 
4.12 O produto deverá ser entregue em embalagem contendo informações que possam identificar o 

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

4.13 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. 

 

5. AMOSTRAS (REFERENTE AOS ITENS 79 a 110)  
 
Na condição do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar não estar ofertando uma das 
marcas indicadas para cada item, especificadas em edital, deverá ser enviada amostra. 
 
A indicação de marcas em cada item foi baseada na utilização dessas marcas ao longo dos anos, pelos 
pesquisadores dos departamentos requisitantes, sendo sua qualidade reconhecida em relação ao 
material, reprodutibilidade dos trabalhos, acuidade, segurança e durabilidade, exigidas nas atividades 
de pesquisas, bem como fazem parte de vários POPs utilizados nos laboratórios. Além disso, 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) e 25382.128/2015-41 (SRP Nº 09/15) através da análise das 
amostras das marcas ofertadas, cujo procedimento foi devidamente explicitado no edital, sendo de 
conhecimento a todos os interessados. As marcas aceitas nestes procedimentos passaram a fazer parte 
do rol de marcas que atendem as necessidades de pesquisas dos laboratórios de pesquisa do CPqAM. 
 
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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Na condição do licitante estar provisoriamente classificado em primeiro lugar e ter que enviar amostras 
dos itens ponteiras (itens 93 a 106), se as mesmas se referirem a dois itens de mesma descrição, só 
havendo variação na unidade de fornecimento (embalagem e rack), poderá ser encaminhada a 
quantidade de amostra solicitada de um dos itens (ex: itens 93 e 94 referem-se à mesma ponteira sendo 
que com embalagem de fornecimento diferente). Havendo fornecedores distintos classificados 
provisoriamente para cada item, cada fornecedor deverá enviar amostra de cada item, conforme consta 
deste Termo de Referência.  
 

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

 
5.2. Prazo para avaliação das amostras pelo requisitante: até 10 (dez) dias úteis, a partir do 

recebimento da amostra pelo departamento responsável pela análise. 
 

5.3. O pregoeiro deverá comunicar a chegada das amostras no CPqAM 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. 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.  

 
 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS POR ITEM E DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA 
ANÁLISE. 

 
A avaliação das amostras é um procedimento interno objetivando o atendimento das especificações 
solicitadas para garantir qualidade dos produtos utilizados nas atividades desenvolvidas nos laboratórios 
do CPqAM. 
 
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 será fornecido pelo avaliador em 2 (duas) vias, sendo uma 
acompanhada de uma unidade do item avaliado para uso da CPL  e outra anexada ao processo. 
 
As amostras testadas serão guardadas até o recebimento definitivo do produto. 

 
 

6.1. Frascos de cultura (itens 79, 80 e 81) e tubos para cultura de células (item 107) – formulário de 
análise (anexo I) 

 
• quantidade de amostra a serem enviadas: 1 pacote c/10 unidades/ por item. 
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• 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 

 
 

6.2. Microtubos para centrifuga (itens 82 a 85) – 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) e congelamento ( - 80ºc por 48 horas); os microtubos serão submetidas á centrifugação a 
20.000rcfr por 10 minutos 
• departamento que fará a análise: PARASITOLOGIA. Contato: Wherverton. 81 2101-2661/2671  

 
6.3. Microtubos para PCR (itens 86 e 87) – 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 
• 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: Michelle. 81 2101-2569 

 
6.4. Pipeta sorológica (itens 88 a 92) – formulário de análise (anexo IV) 

 
• quantidade de amostra a serem enviadas: 10 unidades/por item 
• avaliação visual: análise dos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital 
• departamento que fará a análise: MICROBIOLOGIA. Contato: Cláudio ou Bruna. 812101-
2570/26472570 

 
6.5. Ponteiras descartáveis (itens 93 a 106) – formulário de análise (anexo V) 

 
• quantidade de amostra a serem enviadas: 50 ponteiras/por item 
• avaliação visual: análise dos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital 
• avaliação do ensaio: encaixe e pipetagem: as ponteiras serão encaixadas em pipetadores utilizados 
pela instituição (gilson, finnpipette, htl, biohit, labmate e diversas marcas, mono e multicanal). 
Diferentes volumes serão aspirados para verificar se o produto não bloqueia a entrada de líquidos 
ou permita o vazamento; 
•Temperatura: as ponteiras serão submetidas a testes de autoclavação (121º c por 15 minutos). 
• departamentos que farão as análises: ENTOMOLOGIA (itens 93, 94, 95 e 96). Contato: Andrea 
Neves. 81 2101-2521/2516; LAVITE (itens 97, 98, 99 e 100). Contato: Clintiano. 81 21012621/2564; 
PARASITOLOGIA (itens 101 e 102). Contato: Wherverton. 81 2101-2661/2671 ; IMUNOLOGIA (itens 
103 e 104). Contato: Michelle. 81 2101--2569; MICROBIOLOGIA (itens 105 e 106). Contato: Contato: 
Cláudio ou Bruna. 812101-2570/26472570. 
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6.6. Tubos para centrifugar, tipo falcon (itens 108. 109 e 110) – 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 (121º c por 20 
minutos, 1,2kgf/cm2). Tampa e tubo deve 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). Os tubos 
serão submetidos ao congelamento (até -80ºC). 
• departamento que fará a análise: imunologia. Contato: Michelle. 81 2101--2569; 
 

 
 
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1.  São obrigações da contratante:  
 

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 

7.1.2. 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; 
 

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

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

 
7.2. 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. 

 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1.  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:  

 
8.1.1 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 
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8.1.2 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); 
 
8.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos; 
 
8.1.4 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; 
 
8.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.1.6 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); 
 
8.1.7 os prejuízos que porventura venham ocorrer da contratante, por negligência da contratada 
será de total responsabilidade desta. 

 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório 
 
 
10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 

10.1. 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. 
 
 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 

11.1. 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. 
 

11.1.1 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. 
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11.2. 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. 
 

11.3. 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. 

 
 

 
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

 
12.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
12.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
12.1.3 fraudar na execução do contrato; 
 
12.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 
 
12.1.5 cometer fraude fiscal; 
 
12.1.6 não mantiver a proposta. 
 
  

 
12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

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

12.2.1. Advertência por escrito. 
 
12.2.2. 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.  

 
12.2.3. Multa compensatória de 8% (oito por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto;   
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12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 

12.2.5. suspensão de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos; 
 

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

12.2.7. 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; 

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

Contratada que: 
 
 

12.3.1.  tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
 

12.3.2.  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

12.3.3.  demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

 
 

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

 
12.5. 12.6 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 principio da proporcionalidade.  
 

12.6. As multas referidas nos subitens 12.3, 12.3.1 e 12.3.2 poderão ser descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela FIOCRUZ ou cobradas judicialmente. 

 
12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 

 
 

http://www.cpqam.fiocruz.br/
mailto:cpl@cpqam.fiocruz.br


 

Av. Professor Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária – Campus da UFPE   
 Recife - PE - CEP: 50740-465   

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

 

 
 

ANEXO I 
ANÁLISE DE AMOSTRA  

Frascos de cultura (itens 79, 80 e 81) e tubos para cultura de células (item 107) 
 

Número do Processo 25382.000007/2016-81 

Número do pregão PE 001/16 (SRP) 

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 
ANÁLISE DE AMOSTRA  

Microtubos para centrifuga (itens 82 a 85) 
 

Número do Processo 25382.000007/2016-81 

Número do pregão PE 001/16 (SRP) 

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. 

http://www.cpqam.fiocruz.br/
mailto:cpl@cpqam.fiocruz.br


 

Av. Professor Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária – Campus da UFPE   
 Recife - PE - CEP: 50740-465   

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

 

ANEXO III 
ANÁLISE DE AMOSTRA  

Microtubos para PCR (itens 86 e 87) 
 

Número do Processo 25382.000007/2016-81 

Número do pregão PE 001/16 (SRP) 

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 
ANÁLISE DE AMOSTRA  

Pipeta sorológica (itens 88 a 92) 
 

Número do Processo 25382.000007/2016-81 

Número do pregão PE 001/16 (SRP) 

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 

Não haverá avaliação do ensaio para esses itens.   

   

   

*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 V 
ANÁLISE DE AMOSTRA  

Ponteiras descartáveis (itens 93 a 106) 
 

Número do Processo 25382.000007/2016-81 

Número do pregão PE 001/16 (SRP) 

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 encaixe das ponteiras em pipetadores utilizados pela instituição (gilson, 
finnpipette, htl, biohit, labmate e diversas marcas, mono e multicanal) 

  

Teste de aspiração de diferentes volumes para verificar se o produto não bloqueia 
a entrada de líquidos ou permita o vazamento 

  

Teste de autoclavação (121°C por 15 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 VI 

ANÁLISE DE AMOSTRA  
 Tubos para centrifugar, tipo falcon (itens 108, 109 e 110) 

 

Número do Processo 25382.000007/2016-81 

Número do pregão PE 001/16 (SRP) 

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 – Proposta Pro-forma 

Processo 25382.000007/2016-81 

PE (SRP) 01/16 

 

 

Data da licitação:11/03/2016                                             Hora da licitação:09:00HS 

Proponente: 

Endereço completo: 

Telefone:                                                                Fax:  

CNPJ:                                                                    Inscrição estadual: 

Banco:                               Agência:                      Conta bancária: 

Inscrição no SIMPLES:  (  ) Sim  (  ) Não 

EMAIL: 

 

 

Item DESCRIÇÃO DO MATERIAL AGGEU 

 
 
 
 
UNIDADE 

Qtd 

 
 
 
 

MARCA 

Valr unit  Valor total  

1 

Agulha para coleta de sangue a vácuo, estéril, 
múltipla siliconizada com bisel trifacetado a 
laser, dimensão de 25x0,7mm com capa de 
borracha que permite a coleta múltipla e calibre 
22 identificado pela cor PRETA  (produto 
ofertado com  registro/cadastro Anvisa) 

caixa com 
100 

unidades 
4 

 

  

2 

Agulhas hipodérmicas, descartáveis (de uso 
único), atóxicas, apirogênicas e siliconizadas 
com bisel trifacetado conectado a canhão de 
plástico rígido, transparente e atóxico, com 
encaixe tipo luer, embaladas individualmente 
em blister de plástico e papel grau cirúrgico, 
onde em sua embalagem o número de lote e 
prazo de validade estejam apresentados. 
Dimensão (tamanho x calibre): 13 x 0,45mm.  
(Produto ofertado com registro/cadastro 
Anvisa) 

Caixa com 
100 

unidades. 
21 

 

  

3 
Alça de Inoculação em plástico com loop 
calibrado para 10µl. Descartável e esterelizada. 
Embaladas individualmente. 

pacote com 
100 

unidades 
19 

 

  

4 

Algodão hidrófilo, produzido com 100% 
algodão, indicado para absorção de líquidos, 
higienização de ambientes e aparelhos 
cirúrgicos. Em rolo. Não estéril. 

500 g 192 
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5 

Balão volumétrico de Vidro Borosilicato, com 
junta esmerilhada, fundo Chato, gargalo curto, 
resistente a altas temperaturas. Com rolha 
esmerilhada em vidro. Capacidade 500 mL.  

Unidade 7 

 

  

6 
BANDEJA PLASTICA EM POLIETILENO 
BRANCA 20 X 30 X 6 CM. 

UNIDADE 14 
 

  

7 
Bateria de níquel cádmio recarregável. 
Tamanho AAC de 1,2 volts, de 350mAh ou 
mais. 

unidade 22 
 

  

8 

BECKER DE 100 ML , fabricado em borosilicato 
resistente a substâncias químicas e ao estresse 
por choque térmico. GRADUADO, DE FORMA 
ALTA, COM BICO.  

unidade 25 

 

  

9 

BECKER DE 1000 ML , fabricado em 
borosilicato resistente a substâncias químicas e 
ao estresse por choque térmico. GRADUADO, 
DE FORMA BAIXA, COM BICO. 

Unidade 18 

 

  

10 

BECKER DE 500 ML , fabricado em borosilicato 
resistente a substâncias químicas e ao estresse 
por choque térmico. GRADUADO, DE FORMA 
ALTA, COM BICO.  

Unidade 17 

 

  

11 

Caixa em fibra de papelão, tratado e recoberto 
com papel branco especial, para 
armazenamento de 100 tubos criogênicos ou 
microtubos com volumes de 1.5mL a 2.0mL, em 
geladeira ou freezer -80 oC. Dimensões de 134 
x 134 mm, para uso em racks de metal 
comumente utilizados em freezer; grade 
divisória fabricada em papelão ( fibras) tratado 
sem revestimento, tipo colméia desmontável; 
divisória para uso em conjunto com as caixas 
de papelão com altura de 4,7 cm ou 7,6 cm. 

Unidade 220 

 

  

12 

Caixa para armazenamento de 100 tubos 
criogênicos ou microtubos com volumes de 
1.5mL a 2.0mL, em geladeira ou freezer. 
Fabricada em polipropileno rígido, cores 
sortidas, apresenta base com marcação alfa-
numérica. Com tampa com fecho de segurança 
e dobradiça. Resistente à temperaturas entre -
20ºC a +121ºC. Autoclavável. 

unidade 290 

 

  

13 

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 3 

 

  

14 

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 13 

 

  

15 

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 19 
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16 

ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO, 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 
GRADUADO, GRAVADO EM ÁCIDO OU COM 
MARCA EM CERÂMICA ESMALTADA, 
CLASSE A, 500 ML, SEM TAMPA. BOCA 
ESTREITA. 

Unidade 19 

 

  

17 

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 88 

 

  

18 

Estante (rack) em polipropileno autoclavável 
para acomodar na posição vertical 20 tubos tipo 
“Falcon” de 50 ml ou 30 tubos tipo “Falcon” de 
15 ml com tampa. 

unidade 56 

 

  

19 

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 110 

 

  

20 

Estante retangular para microplacas de PCR de 
96 poços ou até 96 microtubos de 100-200 µL. 
Moldada em Polipropileno resistente. Com 
tampa destacável (sem dobradiça).  

unidade 36 

 

  

21 

 Etiquetas adesivas tipo Crio-tags para 
impressora a LASER. Cor branca, com cola 
resistente ao congelamento para identificação 
em microtubos de 1,5 ml de crio-preservação. 
Resistente a autoclave, deep-freezer e 
nitrogênio líquido. Tamanho 33 mm x 13 mm. 
Em folhas. 

caixa com 
1.700 

etiquetas 
11 

 

  

22 

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 269 

 

  

23 

Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 

unidade 44 
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choque térmico. Capacidade de 1000 mL. 

24 

Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 
choque térmico. Capacidade de 100 mL. 

unidade 18 

 

  

25 

Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 
choque térmico. Capacidade de 250 mL. 

unidade 47 

 

  

26 

Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 
choque térmico. Capacidade de 500 mL. 

unidade 64 

 

  

27 

Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 
choque térmico. Capacidade de 50 mL. 

unidade 28 

 

  

28 

Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável. Transparente, 
graduado, autoclavável a 121°C, fundo chato e 
resistente a substâncias químicas e ao estresse 
por choque térmico. Capacidade de 25 mL. 

unidade 28 

 

  

29 

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 26 

 

  

30 
Funil liso, confeccionado em vidro borosilicato, 
ângulo de 60°, com haste longa 150mm - 500 
ml 

Unidade 8 
 

  

31 

Lâminas para microscopia com ponta fosca, 
com lapidação, fabricadas em vidro especial 
lapidado com uma espessura de entre 1,0 a 
1,2mm e dimensões – 26x76mm, seladas à 
vácuo e intercaladas uma a uma, com folhas de 
papel com tratamento anti-fungo.   

Caixa com 
50 

unidades. 
76 

 

  

32 

Lâminas para microscopia com ponta fosca, 
sem lapidação,  fabricadas em vidro especial 
lapidado com uma espessura de entre 1,0 a 
1,2mm e dimensões – 26x76mm, seladas à 
vácuo e intercaladas uma a uma, com folhas de 
papel com tratamento anti-fungo.   

Caixa com 
50 

unidades. 
24 
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33 
Lamínula para câmara de Newbauer fabricada 
em vidro óptico especial nas dimensões 20x26 
mm.  

Caixa com 
10 

unidades 
12 

 

  

34 
Lamínulas redondas na espessura de 0,13 mm 
a 0,17 mm e diâmetro de 13mm, embaladas a 
vácuo em papel aluminizado.  

Caixa com 
100 

unidades. 
23 

 

  

35 

Lanceta em aço inoxidável de formato 
retangular e ponta afilada, esterilizado por raios 
gama, embaladas individualmente. (Produto 
ofertado com  registro/cadastro Anvisa) 

Caixa com 
100 

unidades.  
26 

 

  

36 

Marcador Permanente de Laboratório (Lab 
markers), caneta para marcação permanente 
em vidro com ponta ultrafina, resistente à agua 
e outros descolorantes, com tinta seca rápido, 
na  cor: azul.  

unidade 98 

 

  

37 

Marcador Permanente de Laboratório (Lab 
markers), caneta para marcação permanente 
em vidro com ponta ultrafina, resistente à agua 
e outros descolorantes, com tinta seca rápido, 
na  cor: preto. 

unidade 157 

 

  

38 

Marcador Permanente de Laboratório (Lab 
markers), caneta para marcação permanente 
em vidro com ponta ultrafina, resistente à agua 
e outros descolorantes, com tinta seca rápido, 
na  cor: vermelho. 

Unidade 95 

 

  

39 
Membrana autoclavável para sistemas de 
filtração em ester de celulose com 0,22µm de 
porosidade, diâmetro de 47mm, branca e lisa.  

caixa com 
100 

unidades 
6 

 

  

40 

Papel de filtro de filtração lenta, com diâmetro 
de 12,5 a 13 cm, peso g/m2: 80, tamanho do 
poro: 3µm, espessura: 0,16mm. Poros finos de 
filtração lenta. 

caixa com 
100 

unidades 
12 

 

  

41 

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 
4 

 

  

42 
Papel Indicador de pH, escala de 0 a 14, caixa 
com 100 tiras, indicado para a verificação direta 
do valor do pH em soluções aquosas.  

unidade 22 

 

  

43 

Película flexível, semi-transparente, inodor, com 
ação adesiva, resistente a água e própria para 
vedação de frascos, vidraria, placas, rolo com 
aproximadamente 10,2 cm de largura (4”) e 
38,1 m (125 ft) de comprimento.  

unidade 30 

 

  

44 

Pipeta Pasteur descartável para transferência 
de amostras, fabricada em polietileno (peça 
única). Capacidade total de 3mL, graduada. 
Embaladas individualmente. Estéril. 

Unidade 4.620 

 

  

45 
Pipeta Pasteur de vidro 0.6cm x 23 cm 
diâmetro.  

Unidade 2.400 
 

  

46 
Pisseta em polietileno translúcido. Bico curvo, 
tampa a prova de vazamentos, com graduação 
impressa. Capacidade 250 mL. 

unidade 75 
 

  

47 
Pisseta em polietileno translúcido. Bico curvo, 
tampa a prova de vazamentos, com graduação 

unidade 21 
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impressa. Capacidade 500 mL 

48 

Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por raio 
gama, com 06 poços. 

unidade 300 

 

  

49 

Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por raio 
gama, com 12 poços.  

unidade 170 

 

  

50 

Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por raio 
gama, com 24 poços. 

unidade 309 

 

  

51 

Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por raio 
gama, com 48 poços. 

unidade 58 

 

  

52 

Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por raio 
gama,com 96 poços. 

unidade 890 

 

  

53 

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. 

 PACOTES 
COM 10 
PEÇAS.  

94 

 

  

54 

Placa de Petri para cultura celular fabricada em 
poliestireno, com superfície tratada para fixação 
e crescimento celular. ESTÉRIL, TAMANHO 
90X15mm, ÁREA DE CRESCIMENTO 
60,1CM

2
. Livre de DNAse, RNAse e pirogênios. 

 PACOTES 
COM 10 
PEÇAS 

540 

 

  

55 

Pote coletor universal graduado, fabricado em 
polipropileno transparente, com tampa 
rosqueável a prova de vazamentos, para coleta 
de urina. Capacidade 80ml. Estéril. Embalados 
individualmente. 

unidade 350 

 

  

56 

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

Unidade 14 

 

  

57 

PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, 
GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 
GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE 
VIDRO, SEM ROLHA  1.000 ML 

Unidade 16 

 

  

58 

PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, 
GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 
GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE 
VIDRO, SEM ROLHA  250 ML 

Unidade 6 

 

  

59 
PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, 
GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 
GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE 

Unidade 8 
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VIDRO, SEM ROLHA  500 ML 

60 

RELÓGIO TIMER DIGITAL COM ALARME. 
Aparelho com a função de contagem para cima 
e para baixo.  1 segundo 99 minutos e 59 
segundos, com clip ou pegador e pastilha 
magnética  auxiliares nas fixações. Utiliza 
bateria, tipo pilha palito, tipo AAA. 

unidade 29 

 

  

61 
Reservatório (coxinho) para soluções  55 mL, 
descartável cor branca, para uso com pipeta 
multicanal caixa/10 

caixa 36 
 

  

62 

SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML, COM 
GRADUAÇÃO DE 0,1 ML, SEM AGULHA, 
ESTERELIZADA, ATÓXICAS, APIROGÊNICAS  
(Produto ofertado com  registro/cadastro 
Anvisa) 

unidade 1.210 

 

  

63 

SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML, COM 
GRADUAÇÃO DE 0,01 ML, COM AGULHA, 
COM ENCAIXE 13 X 0,45 , ESTERELIZADA, 
ATÓXICAS, APIROGÊNICAS, TIPO 
TUBERCULINA  (Produto ofertado com  
registro/cadastro Anvisa). 

unidade 2.430 

 

  

64 

SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, COM 
GRADUAÇÃO DE 1 ML, SEM AGULHA, 
ESTERELIZADA, ATÓXICAS, APIROGÊNICAS  
(Produto ofertado com  registro/cadastro 
Anvisa). 

unidade 10 

 

  

65 

Seringa descartável de 3 mL, com graduação 
de 0,2 mL, com agulha, esterelizada, atóxica, 
apirogênica, tipo tuberculina  (Produto 
ofertado com  registro/cadastro Anvisa) 

unidade 240 

 

  

66 

SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML, COM 
GRADUAÇÃO DE 0,1 ML, COM AGULHA, 
COM ENCAIXE 25 X 0,7, ESTERELIZADA, 
ATÓXICAS, APIROGÊNICAS  (Produto 
ofertado com  registro/cadastro Anvisa) 

unidade 555 

 

  

67 

Sistema de filtração descartável à vácuo de 
poliestireno composto por pré-reservatório, 
membrana filtrante de 0,22µ de porosidade em 
polietersulfona ou PVDF e reservatório de 1000 
mL. Embalado individualmente. Estéril. 

unidade 88 

 

  

68 

Sistema de filtração descartável à vácuo de 
poliestireno composto por pré-reservatório, 
membrana filtrante de 0,22µ de porosidade em 
polietersulfona ou PVDF e reservatório de 500 
mL. Embalado individualmente. Estéril. 

unidade 60 

 

  

69 

TERMÔMETRO DIGITAL,  Com leitor de 
temperaturas externas e internas. Função 
memória para armazenamento dos valores 
máximos e mínimos. Com interruptor para 
selecionar a temperatura em °C ou °F. Sensor 
de temperatura com cabo de aproximadamente 
3 metros. Dados Técnicos: Faixa de 
temperatura (Interna -10ºC a +50ºC / 14ºF a 
+122ºF), Externa (-50ºC a +70ºC / -58ºF a 
+158ºF), Precisão (+1ºC), Resolução (0,1ºC), 
Bateria (1 bateria do tipo AA 1,5V), Display 

unidade 58 
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(LCD 64mm (L) x 27mm (A)). 

70 

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 17 

 

  

71 

Tubo criogênico em polipropileno para 
armazenamento de células. COR NATURAL. 
Resistente a faixa de temperatura de 121oC a –
196oC, autoclavável e com rosca externa e 
fundo redondo auto-sustentável. Com sistema 
de vedação confiável que evite vazamento, 
superfície interna polida, tarja branca impressa 
na parede do tubo, graduado. Com tampa com 
anel de silicone. Livre de RNase-, DNase-, DNA 
e endotoxina. Capacidade 2.0mL. Estéril. 

pacotes 
com 100 
unidades  

97 

 

  

72 

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). 

Rack com 
100 

unidades 
41 

 

  

73 

Tubo para coleta de sangue a vácuo, 
confeccionado em plástico incolor, com sistema 
de segurança, estéril, descartável, com 
anticoagulante Heparina de Sódio, tampa de 
borracha siliconizada e capa protetora na cor 
VERDE, capacidade para 9 - 10mL, rack 
contendo 100 tubos, rótulo com informações 
técnicas, validade, lote, fabricante e 
esterilização. (Produto ofertado com  
registro/cadastro Anvisa) 

Rack com 
100 

unidades 
28 

 

  

74 

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 4 - 5mL, rack 
contendo 100 tubos, rótulo com informações 
técnicas, validade, lote, fabricante e 
esterilização (Produto ofertado com  
registro/cadastro Anvisa). 

Rack com 
100 

unidades 
6 

 

  

http://www.cpqam.fiocruz.br/
mailto:cpl@cpqam.fiocruz.br


 

Av. Professor Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária – Campus da UFPE   
 Recife - PE - CEP: 50740-465   

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

 

75 

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). 

Rack com 
100 

unidades 
18 

 

  

76 

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). 

Rack com 
100 

unidades 
2 

 

  

77 

Tubo de ensaio rosqueado em vidro 
borosilicato, medindo 20X150 mm, com 
capacidade de 35ml, com tampa de rosca de 
baquelite.  

unidade 40 

 

  

78 

Unidade filtrante descartável para microfiltração, 
adaptável para utilização em seringas, com 
membrana em PVDF para esterilizar soluções 
aquosas (hidrofílica) com baixa ligação a 
proteínas com mínimas perdas apresentando 
rendimento final acima de 99%. Embaladas 
individualmente, com membrana de 0,22µm de 
porosidade, diâmetro de 25mm, esterilizada por 
óxido de etileno ou radiação gamma. 

Pacote com 
50 

unidades 
10 

 

  

79 

Frasco de cultura de células, moldado em 
poliestireno transparente de alta qualidade para 
cultivo celular, gargalo inclinado, abertura 
projetada para, através da espátula, alça ou 
outro instrumento adequado, ter acesso a toda 
a superfície. Esterelizado por radiação gama, 
tampa de rosca com sistema Venrting position 
(VENT), livre de DNAse, RNAse e Pirogênios. 
Frasco para cultura de 25 cm2. 

pacote com 
10 

unidades 
370 

 

  

80 

Frasco de cultura de células, moldado em 
poliestireno transparente de alta qualidade para 
cultivo celular, gargalo inclinado, abertura 
projetada para, através da espátula, alça ou 
outro instrumento adequado, ter acesso a toda 
a superfície. Esterelizado por radiação gama, 
tampa de rosca com sistema Venrting position 
(VENT), livre de DNAse, RNAse e Pirógenos. 
Frasco para cultura de 75 cm2 . 

pacote com 
10 

unidades 
396 
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81 

Frasco de cultura de células, moldados em 
poliestireno transparente de alta qualidade para 
cultivo celular, gargalo inclinado, abertura 
projetada para, através da espátula, alça ou 
outro insturmento adequado, ter acesso a toda 
a superfície. Frascos esterelizado por radiação 
gama, tampa de rosca com sistema Venrting 
position (VENT), livre de DNAse, RNAse e 
Pirógenos. Frasco para cultura de 150 cm2  

pacote com 
10 

unidades 
90 

 

  

82 

Microtubo de centrifugação, fundo cônico, 
transparente, material em poliprolileno virgem e 
de alta qualidade. Centrifugável até 20.000 
RCF. Tampa plana com abertura e sistema de 
fechamento seguro (gancho no fecho), 
graduado e com espaço rotulável no corpo. 
Com  certificação livre de DNAse, RNAse e 
pirogênios. Tolerância de temperaturas de -
80oC a 121oC. Autoclaváveis. Não Estéril. 
Capacidade de 1,5 mL. 

pacote com 
1000 

unidades 
28 

 

  

83 

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 
unidades 

21 

 

  

84 

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 
53 

 

  

85 

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 0,5 ml ou 0,6 mL. 

pacote com 
500 

unidades 
84 
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86 

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 
8 

 

  

87 

Microtubo para PCR cor NATURAL, moldado 
em polipropileno virgem de baixa adesão, 
parede ultrafina, polida, alta transparência. 
Tampa plana com 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 
94 

 

  

88 

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, 
fabricada em poliestireno, alto grau de 
transparência. Com filtro. Livre de DNAse, 
RNAse e não pirogênica. Embaladas 
individualmente. Estéril. Capacidade 10 ml, 
graduação 1/10. 

embalagem 
com 200 
unidades 

85 

 

  

89 

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, 
fabricada em poliestireno, alto grau de 
transparência. Com filtro. Livre de DNAse, 
RNAse e não pirogênica. Embaladas 
individualmente. Estéril. Capacidade 25 ml, 
graduação 2/10. 

embalagem 
com 100 
unidades 

25 

 

  

90 

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, 
fabricada em poliestireno, alto grau de 
transparência. Com filtro. Livre de DNAse, 
RNAse e não pirogênica. Embaladas 
individualmente. Estéril. Capacidade 2ml, 
graduação 1/100. 

embalagem 
com 200 
unidades 

7 

 

  

91 

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, 
fabricada em poliestireno, alto grau de 
transparência. Com filtro. Livre de DNAse, 
RNAse e não pirogênica. Embaladas 
individualmente. Estéril. Capacidade 50 ml, 
graduação 1/2. 

embalagem 
com 50 

unidades 
8 
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92 

Pipeta sorológica estéril, graduada, descartável, 
fabricada em poliestireno, alto grau de 
transparência. Com filtro.  Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Embaladas 
individualmente. Estéril. Capacidade 5ml, 
graduação 1/10. 

embalagem 
com 100 
unidades 

66 

 

  

93 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. CURTA. Ponta fina (não-chanfrada), 
COM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 
minutos a 15psi. Universal, compatível com 
micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, 
Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. 
Produto livre de DNase, RNase e pirogênicos. 
Não estéril. Volume variável entre 0,5-10 µl 

pacote com 
1000 

unidades 
21 

 

  

94 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. CURTA. Ponta fina (não-chanfrada), 
COM FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 
minutos a 15psi. Universal, compatível com 
micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, 
Labmate e diversas marcas, mono e multicanal. 
Produto livre de DNase, RNase e pirogênicos. 
Estéril. Embalada em rack com 96 unidades. 
Volume variável entre 0,5-10 µl 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

93 

 

  

95 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. 
Volume variável entre 1 a 100 µL 

pacote com 
1000 

unidades 
9 

 

  

96 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto com 
certificado livre de DNase, RNase e 
pirogênicos. Estéril. Embalada em rack com 96 
unidades. Volume variável entre 1 a 100 µL 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

41 

 

  

97 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 

embalagem 
com 1000 
unidades 

46 

 

  

http://www.cpqam.fiocruz.br/
mailto:cpl@cpqam.fiocruz.br


 

Av. Professor Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária – Campus da UFPE   
 Recife - PE - CEP: 50740-465   

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

 

DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. 
Volume variável entre  2 a  200 µL 

98 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. Embalada 
em rack com 96 unidades. Volume variável 
entre  2 a  200 µL 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

55 

 

  

99 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. 
Volume variável entre  200 a 1000µL. 

pacote com 
1000 

unidades 
17 

 

  

100 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. Embalada 
em rack com 96 unidades. Volume variável 
entre  200 a 1000µL. 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

64 

 

  

101 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza. COR NATURAL. CURTA. 
Ponta fina (não-chanfrada), SEM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto  livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. 
Volume variável entre 0,5-10 µl 

pacote com 
1000 

unidades 
60 

 

  

102 

Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza. COR NATURAL. CURTA. 
Ponta fina (não-chanfrada), SEM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

8 
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DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. Embalada 
em rack de 96 unidades. Volume variável entre 
0,5-10 µl 

103 

Ponteira descartável para uso em micropipetas. 
Moldada em polipropileno transparente atóxico 
com 99.9% de pureza.  COR AMARELA ou 
NATURAL,  ponta fina ou cônica, SEM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas e racks 
Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e 
diversas marcas, mono e multicanal. Produto 
livre de DNase, RNase e pirogênicos. Não 
estéril. Volume variável entre 1-200 µl 

pacote com 
1000 

unidades 
182 

 

  

104 

Ponteira descartável para uso em micropipetas. 
Moldada em polipropileno transparente atóxico 
com 99.9% de pureza.  COR AMARELA ,  ponta 
fina ou cônica, SEM FILTRO. Autoclavável a 
121ºC por 15 minutos a 15psi. Universal, 
compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. 
Embaladas em racks com 96 unidades estéreis. 
Volume variável entre 1-200 µl 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

31 

 

  

105 

Ponteira descartável para uso em micropipetas. 
Moldada em polipropileno transparente atóxico 
com 99.9% de pureza.  COR AZUL,  ponta fina 
ou cônica, SEM FILTRO, com graduação no 
corpo da ponteira para checagem rápida do 
volume. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 
15psi.  Universal, compatível com micropipetas 
Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e 
diversas marcas, mono e multicanal. Produto 
livre de DNase, RNase e pirogênicos. Não 
estéril. Volume variável entre 100-1000 µl. 

pacote com 
1000 

unidades 
19 

 

  

106 

Ponteira descartável para uso em micropipetas. 
Moldada em polipropileno transparente atóxico 
com 99.9% de pureza.  COR AZUL,  ponta fina 
ou cônica, SEM FILTRO, com graduação no 
corpo da ponteira para checagem rápida do 
volume. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 
15psi.  Universal, compatível com micropipetas 
Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e 
diversas marcas, mono e multicanal. Produto  
livre de DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. 
Embalada em rack estéril com 96 ponteiras. 
Volume variável entre 100-1000 µl 

 Rack com 
96 

unidades 
estéreis 

103 

 

  

107 

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 180 
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108 

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 
livre de metais pesados. Embalados em 
pacotes estéreis. Capacidade de 15 ml. 

pacote com 
50 

unidades 
455 

 

  

109 

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 

racks com 
25 tubos 

76 

 

  

110 

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 pacotes 
estéreis. Capacidade de 50 ml. 

pacotes 
com 50 

unidades 
354 

 

  

111 
Acrylamida/BisAcrylamida, solução , 30% 
Acrylamida e Bis-Acrylamida, 29:1, frasco de 
100ml 

Frasco 
100ml 

6 
 

  

112 
Acrilamida Ultrapura para utilização em biologia 
molecular 

Frasco 
500g 

1 
 

  

113 Ágar bacteriológico 
Frasco 500 

g 
16 

 

  

114 

Agarose Ultrapura. Pó. Para géis de DNA e 
RNA. Resolução de fragmentos de 100 bp a 
>30 kb (1,5% conc.). Produto livre de DNase, 
Rnase. Temperatura de Gelificação (1.5% 
conc.): 36-39°C. 

Frasco 500 
g 

11 

 

  

115 

Água destilada ultra-pura. Livre de DNAse,  e 
RNAse e atividade proteásica . Filtrada em 
membrana de  0.1 -0,22 micra. Utilizada para 
Biologia Molecular e como água de injeção em 
sequenciador de DNA. 

Frasco 500 
mL 

26 

 

  

116 
Álcool isopropílico (2-Propanol). Grau Biologia 
Molecular. Para purificação de ácidos 
nucléicos. (MARCA SIGMA CODIGO I9516) 

Frasco 500 
mL 

25 
 

  

117 

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

Frasco 500 
mL 

22 

 

  

118 
ÁLCOOL ETÍLICO (etanol) ABSOLUTO P.A. 
Grau 99,8%. 

Frasco 1L 210 
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119 Álcool isopropílico (2-Propanol) P.A. Litro 17  
  

120 
Blue green Loading dye I - PCT de 6 frascos de 
100uL . Corante para ácidos nucléicos.  

Pacote 30 
 

  

121 

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 
500g 

29 

 

  

122 
EXTRATO DE LEVEDURA ( YEAST 
EXTRACT). Pó. 

Frasco 
500g 

18 
 

  

123 

Marcador de peso molecular de proteína (tipo 
BenchMark Ladder), com 15 proteínas 
recombinantes que variam em peso molecular 
de 10 a 220 kDa e apresenta bandas de 
orientação  intensas em 20 - e 50-kDa. Padrão 
com 2x250uL. 

unidade 8 

 

  

124 

Marcador de peso molecular para DNA, 100 pb 
(fragmentos entre 0,1 a 1,5 kb). Possível 
visualização em  géis de agarose corados com 
brometo de etídeo ou sybr safe. 250 μg. 

Frasco   19 

 

  

125 

Marcador de peso molecular para DNA, 
Lambda DNA - Hind III Digerido (fragmentos de 
23130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564, e 
125 bp). Possível visualização em géis de 
agarose corados com brometo de etídeo ou 
sybr safe. 100 μg. 

Frasco 8 

 

  

126 
SDS (Dodecil Sulfato de Sódio) grau Biologia 
Molecular. Pureza ≥98.5% (GC). CAS Number 
151-21-3 

Frasco 
500g 

8 
 

  

127 
Solução de Fenol Phenol solutionTamponada 
com 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, para 
utilização em biologia molecular 

Frasco 100 
ml 

14 

 

  

128 
Solução reagente de Gentamicina  a 50 mg/mL 
esterilizada por filtração adequada para cultura 
celular.  

unidade 2 
 

  

129 

Soro fetal bovino. Esterilizado por filtração (0.1 
µm). Inativado por calor. Origem: Estados 
Unidos. Nível de hemoglobina < 25 mg/dl e de 
endotoxina < 10 EU/ml. 

Frasco 500 
mL 

25 

 

  

130 

Enzima Taq DNA Polimerase (kit com tampão 
de reação livre de magnésio e contendo 
solução de cloreto de magnésio à parte). 
Suficiente para 100 reações. 

Frasco 29 

 

  

131 
Enzima Taq DNA Polimerase com alta 
fidelidade (High Fidelity), kit com tampão de 
reação . Suficiente para 100 reações. 

Frasco 47 
 

  

132 
TRIS ultrapuro (Tris(hidroximetil)aminometano). 
Pureza ≥99.9%. Pó. Frasco 1kg 16 

 

  

 

Valor total da Proposta:  

Prazo de entrega:  

Prazo de garantia:  

Validade da Proposta: 
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Local e data ______________________ 

____________________________________ 

Representante legal 

RG nº 

CPF nº 

OBS. Os itens 01 – 02 – 35 - 62 a 66 - 72 a 76 estão sujeitos a controle ANVISA 
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ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços 

Processo 25382.000007/2016-81 

PE (SRP) 01/16 

 

CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHAES 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(Processo Administrativo n.° 25382.000007/2016-81) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º ......... 

 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, entidade pública criada e mantida pela União Federal, na forma da Lei nº 5.019, de 07.06.66, 

modificada pelo Decreto-lei nº 904, de 01.10.69 e do Decreto nº 66.624, de 22.05.70, com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 
4.725, de 09/06/2003, integrante da Administração Pública Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saúde, "ex vi" da Lei nº  
7.596, de 10.04.87, e do Decreto nº 6.860/09,  sediada na Avenida Brasil, nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0001-35, doravante denominada simplesmente FIOCRUZ, neste ato representada pelo Diretor 
do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhaes - CPqAM, SINVAL PINTO BRANDÃO FILHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
160.932.754-34, encontrado na Av. Prof Moraes Rego SN Campus da UFPE – Cidade Universitaria-Recife/PE, considerando 
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO FORMAL DE PREÇOS nº 
011/2015, processo administrativo n.º 25382.000007/2016-81  , RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) 

e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo 
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro formal de preços para a eventual aquisição de Insumos e 

reagentes para os Laboratorios do CPqAM. , especificado(s) no Termo de Referência, Anexo I do Edital 
de Pregão nº 001/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 
2. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições 
ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

 

Item DESCRIÇÃO DO MATERIAL AGGEU  
 
 
 
UNIDADE 

Qtd  
 
 
 

MARCA 

Valr 
unit  

Valor total  

1 Agulha para coleta de sangue a vácuo, estéril, 
múltipla siliconizada com bisel trifacetado a 
laser, dimensão de 25x0,7mm com capa de 
borracha que permite a coleta múltipla e calibre 
22 identificado pela cor PRETA  (produto 
ofertado com  registro/cadastro Anvisa) 

caixa com 
100 

unidades 

4    
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2 Agulhas hipodérmicas, descartáveis (de uso 
único), atóxicas, apirogênicas e siliconizadas 
com bisel trifacetado conectado a canhão de 
plástico rígido, transparente e atóxico, com 
encaixe tipo luer, embaladas individualmente 
em blister de plástico e papel grau cirúrgico, 
onde em sua embalagem o número de lote e 
prazo de validade estejam apresentados. 
Dimensão (tamanho x calibre): 13 x 0,45mm.  
(Produto ofertado com registro/cadastro 
Anvisa) 

Caixa com 
100 

unidades. 

21    

3 Alça de Inoculação em plástico com loop 
calibrado para 10µl. Descartável e 
esterelizada. Embaladas individualmente. 

pacote com 
100 

unidades 

19    

4 Algodão hidrófilo, produzido com 100% 
algodão, indicado para absorção de líquidos, 
higienização de ambientes e aparelhos 
cirúrgicos. Em rolo. Não estéril. 

500 g 192    

5 Balão volumétrico de Vidro Borosilicato, com 
junta esmerilhada, fundo Chato, gargalo curto, 
resistente a altas temperaturas. Com rolha 
esmerilhada em vidro. Capacidade 500 mL.  

Unidade 7    

6 BANDEJA PLASTICA EM POLIETILENO 
BRANCA 20 X 30 X 6 CM. 

UNIDADE 14    

7 Bateria de níquel cádmio recarregável. 
Tamanho AAC de 1,2 volts, de 350mAh ou 
mais. 

unidade 22    

8 BECKER DE 100 ML , fabricado em 
borosilicato resistente a substâncias químicas 
e ao estresse por choque térmico. 
GRADUADO, DE FORMA ALTA, COM BICO.  

unidade 25    

9 BECKER DE 1000 ML , fabricado em 
borosilicato resistente a substâncias químicas 
e ao estresse por choque térmico. 
GRADUADO, DE FORMA BAIXA, COM BICO. 

Unidade 18    

10 BECKER DE 500 ML , fabricado em 
borosilicato resistente a substâncias químicas 
e ao estresse por choque térmico. 
GRADUADO, DE FORMA ALTA, COM BICO.  

Unidade 17    

11 Caixa em fibra de papelão, tratado e recoberto 
com papel branco especial, para 
armazenamento de 100 tubos criogênicos ou 
microtubos com volumes de 1.5mL a 2.0mL, 
em geladeira ou freezer -80 oC. Dimensões de 
134 x 134 mm, para uso em racks de metal 
comumente utilizados em freezer; grade 
divisória fabricada em papelão ( fibras) tratado 
sem revestimento, tipo colméia desmontável; 
divisória para uso em conjunto com as caixas 
de papelão com altura de 4,7 cm ou 7,6 cm. 

Unidade 220    

12 Caixa para armazenamento de 100 tubos 
criogênicos ou microtubos com volumes de 
1.5mL a 2.0mL, em geladeira ou freezer. 
Fabricada em polipropileno rígido, cores 
sortidas, apresenta base com marcação alfa-
numérica. Com tampa com fecho de segurança 
e dobradiça. Resistente à temperaturas entre -

unidade 290    
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20ºC a +121ºC. Autoclavável. 

13 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 3    

14 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 13    

15 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 19    

16 ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO, 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 
GRADUADO, GRAVADO EM ÁCIDO OU COM 
MARCA EM CERÂMICA ESMALTADA, 
CLASSE A, 500 ML, SEM TAMPA. BOCA 
ESTREITA. 

Unidade 19    

17 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 88    

18 Estante (rack) em polipropileno autoclavável 
para acomodar na posição vertical 20 tubos 
tipo “Falcon” de 50 ml ou 30 tubos tipo “Falcon” 
de 15 ml com tampa. 

unidade 56    

19 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 110    

20 Estante retangular para microplacas de PCR 
de 96 poços ou até 96 microtubos de 100-200 
µL. Moldada em Polipropileno resistente. Com 
tampa destacável (sem dobradiça).  

unidade 36    
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21  Etiquetas adesivas tipo Crio-tags para 
impressora a LASER. Cor branca, com cola 
resistente ao congelamento para identificação 
em microtubos de 1,5 ml de crio-preservação. 
Resistente a autoclave, deep-freezer e 
nitrogênio líquido. Tamanho 33 mm x 13 mm. 
Em folhas. 

caixa com 
1.700 

etiquetas 

11    

22 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 269    

23 Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 
choque térmico. Capacidade de 1000 mL. 

unidade 44    

24 Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 
choque térmico. Capacidade de 100 mL. 

unidade 18    

25 Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 
choque térmico. Capacidade de 250 mL. 

unidade 47    

26 Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 
choque térmico. Capacidade de 500 mL. 

unidade 64    

27 Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável e anel antipingo 
na boca do frasco. Transparente, graduado, 
autoclavável a  121°C, fundo chato e resistente 
a substâncias químicas e ao estresse por 
choque térmico. Capacidade de 50 mL. 

unidade 28    

28 Frasco de borosilicato com rosca, com tampa 
em polipropileno autoclavável. Transparente, 
graduado, autoclavável a 121°C, fundo chato e 
resistente a substâncias químicas e ao 
estresse por choque térmico. Capacidade de 
25 mL. 

unidade 28    
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29 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 26    

30 Funil liso, confeccionado em vidro borosilicato, 
ângulo de 60°, com haste longa 150mm - 500 
ml 

Unidade 8    

31 Lâminas para microscopia com ponta fosca, 
com lapidação, fabricadas em vidro especial 
lapidado com uma espessura de entre 1,0 a 
1,2mm e dimensões – 26x76mm, seladas à 
vácuo e intercaladas uma a uma, com folhas 
de papel com tratamento anti-fungo.   

Caixa com 
50 

unidades. 

76    

32 Lâminas para microscopia com ponta fosca, 
sem lapidação,  fabricadas em vidro especial 
lapidado com uma espessura de entre 1,0 a 
1,2mm e dimensões – 26x76mm, seladas à 
vácuo e intercaladas uma a uma, com folhas 
de papel com tratamento anti-fungo.   

Caixa com 
50 

unidades. 

24    

33 Lamínula para câmara de Newbauer fabricada 
em vidro óptico especial nas dimensões 20x26 
mm.  

Caixa com 
10 

unidades 

12    

34 Lamínulas redondas na espessura de 0,13 mm 
a 0,17 mm e diâmetro de 13mm, embaladas a 
vácuo em papel aluminizado.  

Caixa com 
100 

unidades. 

23    

35 Lanceta em aço inoxidável de formato 
retangular e ponta afilada, esterilizado por 
raios gama, embaladas individualmente. 
(Produto ofertado com  registro/cadastro 
Anvisa) 

Caixa com 
100 

unidades.  

26    

36 Marcador Permanente de Laboratório (Lab 
markers), caneta para marcação permanente 
em vidro com ponta ultrafina, resistente à agua 
e outros descolorantes, com tinta seca rápido, 
na  cor: azul.  

unidade 98    

37 Marcador Permanente de Laboratório (Lab 
markers), caneta para marcação permanente 
em vidro com ponta ultrafina, resistente à agua 
e outros descolorantes, com tinta seca rápido, 
na  cor: preto. 

unidade 157    

38 Marcador Permanente de Laboratório (Lab 
markers), caneta para marcação permanente 
em vidro com ponta ultrafina, resistente à agua 
e outros descolorantes, com tinta seca rápido, 
na  cor: vermelho. 

Unidade 95    

39 Membrana autoclavável para sistemas de 
filtração em ester de celulose com 0,22µm de 
porosidade, diâmetro de 47mm, branca e lisa.  

caixa com 
100 

unidades 

6    

40 Papel de filtro de filtração lenta, com diâmetro 
de 12,5 a 13 cm, peso g/m2: 80, tamanho do 
poro: 3µm, espessura: 0,16mm. Poros finos de 
filtração lenta. 

caixa com 
100 

unidades 

12    

41 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 

caixa com 
100 

unidades 

4    
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grandes filtração rápida. 

42 Papel Indicador de pH, escala de 0 a 14, caixa 
com 100 tiras, indicado para a verificação 
direta do valor do pH em soluções aquosas.  

unidade 22    

43 Película flexível, semi-transparente, inodor, 
com ação adesiva, resistente a água e própria 
para vedação de frascos, vidraria, placas, rolo 
com aproximadamente 10,2 cm de largura (4”) 
e 38,1 m (125 ft) de comprimento.  

unidade 30    

44 Pipeta Pasteur descartável para transferência 
de amostras, fabricada em polietileno (peça 
única). Capacidade total de 3mL, graduada. 
Embaladas individualmente. Estéril. 

Unidade 4.620    

45 Pipeta Pasteur de vidro 0.6cm x 23 cm 
diâmetro.  

Unidade 2.400    

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

unidade 75    

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

unidade 21    

48 Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por 
raio gama, com 06 poços. 

unidade 300    

49 Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por 
raio gama, com 12 poços.  

unidade 170    

50 Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por 
raio gama, com 24 poços. 

unidade 309    

51 Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por 
raio gama, com 48 poços. 

unidade 58    

52 Placa de cultura de célula em poliestireno 
(cristal), livre de DNAse, RNAse e Pirógeno, 
com fundo chato,  tampa e superfície tratada, 
embalada individualmente, esterilizadas por 
raio gama,com 96 poços. 

unidade 890    

53 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. 

 PACOTES 
COM 10 
PEÇAS.  

94    
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54 Placa de Petri para cultura celular fabricada em 
poliestireno, com superfície tratada para 
fixação e crescimento celular. ESTÉRIL, 
TAMANHO 90X15mm, ÁREA DE 
CRESCIMENTO 60,1CM

2
. Livre de DNAse, 

RNAse e pirogênios. 

 PACOTES 
COM 10 
PEÇAS 

540    

55 Pote coletor universal graduado, fabricado em 
polipropileno transparente, com tampa 
rosqueável a prova de vazamentos, para coleta 
de urina. Capacidade 80ml. Estéril. Embalados 
individualmente. 

unidade 350    

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

Unidade 14    

57 PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, 
GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 
GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE 
VIDRO, SEM ROLHA  1.000 ML 

Unidade 16    

58 PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, 
GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 
GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE 
VIDRO, SEM ROLHA  250 ML 

Unidade 6    

59 PROVETA DE VIDRO BOROSILICATO, 
GRADUADA CLASSE A, CALIBRADA A 20 
GRAUS, GRAVAÇÃO PERMANENTE DE 
VIDRO, SEM ROLHA  500 ML 

Unidade 8    

60 RELÓGIO TIMER DIGITAL COM ALARME. 
Aparelho com a função de contagem para cima 
e para baixo.  1 segundo 99 minutos e 59 
segundos, com clip ou pegador e pastilha 
magnética  auxiliares nas fixações. Utiliza 
bateria, tipo pilha palito, tipo AAA. 

unidade 29    

61 Reservatório (coxinho) para soluções  55 mL, 
descartável cor branca, para uso com pipeta 
multicanal caixa/10 

caixa 36    

62 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML, COM 
GRADUAÇÃO DE 0,1 ML, SEM AGULHA, 
ESTERELIZADA, ATÓXICAS, 
APIROGÊNICAS  (Produto ofertado com  
registro/cadastro Anvisa) 

unidade 1.210    

63 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML, COM 
GRADUAÇÃO DE 0,01 ML, COM AGULHA, 
COM ENCAIXE 13 X 0,45 , ESTERELIZADA, 
ATÓXICAS, APIROGÊNICAS, TIPO 
TUBERCULINA  (Produto ofertado com  
registro/cadastro Anvisa). 

unidade 2.430    

64 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, COM 
GRADUAÇÃO DE 1 ML, SEM AGULHA, 
ESTERELIZADA, ATÓXICAS, 
APIROGÊNICAS  (Produto ofertado com  
registro/cadastro Anvisa). 

unidade 10    

65 Seringa descartável de 3 mL, com graduação 
de 0,2 mL, com agulha, esterelizada, atóxica, 
apirogênica, tipo tuberculina  (Produto 
ofertado com  registro/cadastro Anvisa) 

unidade 240    
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66 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML, COM 
GRADUAÇÃO DE 0,1 ML, COM AGULHA, 
COM ENCAIXE 25 X 0,7, ESTERELIZADA, 
ATÓXICAS, APIROGÊNICAS  (Produto 
ofertado com  registro/cadastro Anvisa) 

unidade 555    

67 Sistema de filtração descartável à vácuo de 
poliestireno composto por pré-reservatório, 
membrana filtrante de 0,22µ de porosidade em 
polietersulfona ou PVDF e reservatório de 
1000 mL. Embalado individualmente. Estéril. 

unidade 88    

68 Sistema de filtração descartável à vácuo de 
poliestireno composto por pré-reservatório, 
membrana filtrante de 0,22µ de porosidade em 
polietersulfona ou PVDF e reservatório de 500 
mL. Embalado individualmente. Estéril. 

unidade 60    

69 TERMÔMETRO DIGITAL,  Com leitor de 
temperaturas externas e internas. Função 
memória para armazenamento dos valores 
máximos e mínimos. Com interruptor para 
selecionar a temperatura em °C ou °F. Sensor 
de temperatura com cabo de aproximadamente 
3 metros. Dados Técnicos: Faixa de 
temperatura (Interna -10ºC a +50ºC / 14ºF a 
+122ºF), Externa (-50ºC a +70ºC / -58ºF a 
+158ºF), Precisão (+1ºC), Resolução (0,1ºC), 
Bateria (1 bateria do tipo AA 1,5V), Display 
(LCD 64mm (L) x 27mm (A)). 

unidade 58    

70 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 17    

71 Tubo criogênico em polipropileno para 
armazenamento de células. COR NATURAL. 
Resistente a faixa de temperatura de 121oC a 
–196oC, autoclavável e com rosca externa e 
fundo redondo auto-sustentável. Com sistema 
de vedação confiável que evite vazamento, 
superfície interna polida, tarja branca impressa 
na parede do tubo, graduado. Com tampa com 
anel de silicone. Livre de RNase-, DNase-, 
DNA e endotoxina. Capacidade 2.0mL. Estéril. 

pacotes 
com 100 
unidades  

97    

72 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). 

Rack com 
100 

unidades 

41    
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73 Tubo para coleta de sangue a vácuo, 
confeccionado em plástico incolor, com 
sistema de segurança, estéril, descartável, 
com anticoagulante Heparina de Sódio, 
tampa de borracha siliconizada e capa 
protetora na cor VERDE, capacidade para 9 - 
10mL, rack contendo 100 tubos, rótulo com 
informações técnicas, validade, lote, fabricante 
e esterilização. (Produto ofertado com  
registro/cadastro Anvisa) 

Rack com 
100 

unidades 

28    

74 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 4 - 5mL, rack 
contendo 100 tubos, rótulo com informações 
técnicas, validade, lote, fabricante e 
esterilização (Produto ofertado com  
registro/cadastro Anvisa). 

Rack com 
100 

unidades 

6    

75 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). 

Rack com 
100 

unidades 

18    

76 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). 

Rack com 
100 

unidades 

2    

77 Tubo de ensaio rosqueado em vidro 
borosilicato, medindo 20X150 mm, com 
capacidade de 35ml, com tampa de rosca de 
baquelite.  

unidade 40    

78 Unidade filtrante descartável para 
microfiltração, adaptável para utilização em 
seringas, com membrana em PVDF para 
esterilizar soluções aquosas (hidrofílica) com 
baixa ligação a proteínas com mínimas perdas 
apresentando rendimento final acima de 99%. 
Embaladas individualmente, com membrana 
de 0,22µm de porosidade, diâmetro de 25mm, 
esterilizada por óxido de etileno ou radiação 
gamma. 

Pacote com 
50 

unidades 

10    
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79 Frasco de cultura de células, moldado em 
poliestireno transparente de alta qualidade 
para cultivo celular, gargalo inclinado, abertura 
projetada para, através da espátula, alça ou 
outro instrumento adequado, ter acesso a toda 
a superfície. Esterelizado por radiação gama, 
tampa de rosca com sistema Venrting position 
(VENT), livre de DNAse, RNAse e Pirogênios. 
Frasco para cultura de 25 cm2. 

pacote com 
10 

unidades 

370    

80 Frasco de cultura de células, moldado em 
poliestireno transparente de alta qualidade 
para cultivo celular, gargalo inclinado, abertura 
projetada para, através da espátula, alça ou 
outro instrumento adequado, ter acesso a toda 
a superfície. Esterelizado por radiação gama, 
tampa de rosca com sistema Venrting position 
(VENT), livre de DNAse, RNAse e Pirógenos. 
Frasco para cultura de 75 cm2 . 

pacote com 
10 

unidades 

396    

81 Frasco de cultura de células, moldados em 
poliestireno transparente de alta qualidade 
para cultivo celular, gargalo inclinado, abertura 
projetada para, através da espátula, alça ou 
outro insturmento adequado, ter acesso a toda 
a superfície. Frascos esterelizado por radiação 
gama, tampa de rosca com sistema Venrting 
position (VENT), livre de DNAse, RNAse e 
Pirógenos. Frasco para cultura de 150 cm2  

pacote com 
10 

unidades 

90    

82 Microtubo de centrifugação, fundo cônico, 
transparente, material em poliprolileno virgem 
e de alta qualidade. Centrifugável até 20.000 
RCF. Tampa plana com abertura e sistema de 
fechamento seguro (gancho no fecho), 
graduado e com espaço rotulável no corpo. 
Com  certificação livre de DNAse, RNAse e 
pirogênios. Tolerância de temperaturas de -
80oC a 121oC. Autoclaváveis. Não Estéril. 
Capacidade de 1,5 mL. 

pacote com 
1000 

unidades 

28    

83 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 
unidades 

21    

84 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 

pacote com 
1000 

unidades 

53    
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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. 

85 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 0,5 ml ou 0,6 mL. 

pacote com 
500 

unidades 

84    

86 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 

8    

87 Microtubo para PCR cor NATURAL, moldado 
em polipropileno virgem de baixa adesão, 
parede ultrafina, polida, alta transparência. 
Tampa plana com 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 

94    

88 Pipeta sorológica estéril, graduada, 
descartável, fabricada em poliestireno, alto 
grau de transparência. Com filtro. Livre de 
DNAse, RNAse e não pirogênica. Embaladas 
individualmente. Estéril. Capacidade 10 ml, 
graduação 1/10. 

embalagem 
com 200 
unidades 

85    

89 Pipeta sorológica estéril, graduada, 
descartável, fabricada em poliestireno, alto 
grau de transparência. Com filtro. Livre de 
DNAse, RNAse e não pirogênica. Embaladas 
individualmente. Estéril. Capacidade 25 ml, 
graduação 2/10. 

embalagem 
com 100 
unidades 

25    
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90 Pipeta sorológica estéril, graduada, 
descartável, fabricada em poliestireno, alto 
grau de transparência. Com filtro. Livre de 
DNAse, RNAse e não pirogênica. Embaladas 
individualmente. Estéril. Capacidade 2ml, 
graduação 1/100. 

embalagem 
com 200 
unidades 

7    

91 Pipeta sorológica estéril, graduada, 
descartável, fabricada em poliestireno, alto 
grau de transparência. Com filtro. Livre de 
DNAse, RNAse e não pirogênica. Embaladas 
individualmente. Estéril. Capacidade 50 ml, 
graduação 1/2. 

embalagem 
com 50 

unidades 

8    

92 Pipeta sorológica estéril, graduada, 
descartável, fabricada em poliestireno, alto 
grau de transparência. Com filtro.  Produto 
livre de DNase, RNase e pirogênicos. 
Embaladas individualmente. Estéril. 
Capacidade 5ml, graduação 1/10. 

embalagem 
com 100 
unidades 

66    

93 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. CURTA. Ponta fina (não-
chanfrada), COM FILTRO. Autoclavável a 
121ºC por 15 minutos a 15psi. Universal, 
compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. 
Volume variável entre 0,5-10 µl 

pacote com 
1000 

unidades 

21    

94 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. CURTA. Ponta fina (não-
chanfrada), COM FILTRO. Autoclavável a 
121ºC por 15 minutos a 15psi. Universal, 
compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. 
Embalada em rack com 96 unidades. Volume 
variável entre 0,5-10 µl 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

93    

95 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM 
FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 
a 15psi. Universal, compatível com 
micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, 
Labmate e diversas marcas, mono e 
multicanal. Produto livre de DNase, RNase e 
pirogênicos. Não estéril. Volume variável entre 
1 a 100 µL 

pacote com 
1000 

unidades 

9    
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96 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM 
FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 
a 15psi. Universal, compatível com 
micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, 
Labmate e diversas marcas, mono e 
multicanal. Produto com certificado livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. 
Embalada em rack com 96 unidades. Volume 
variável entre 1 a 100 µL 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

41    

97 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM 
FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 
a 15psi. Universal, compatível com 
micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, 
Labmate e diversas marcas, mono e 
multicanal. Produto livre de DNase, RNase e 
pirogênicos. Não estéril. Volume variável entre  
2 a  200 µL 

embalagem 
com 1000 
unidades 

46    

98 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM 
FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 
a 15psi. Universal, compatível com 
micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, 
Labmate e diversas marcas, mono e 
multicanal. Produto livre de DNase, RNase e 
pirogênicos. Estéril. Embalada em rack com 96 
unidades. Volume variável entre  2 a  200 µL 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

55    

99 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM 
FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 
a 15psi. Universal, compatível com 
micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, 
Labmate e diversas marcas, mono e 
multicanal. Produto livre de DNase, RNase e 
pirogênicos. Não estéril. Volume variável entre  
200 a 1000µL. 

pacote com 
1000 

unidades 

17    

100 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza e baixa adesão. COR 
NATURAL. Ponta fina ou cônica, COM 
FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 
a 15psi. Universal, compatível com 
micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, 
Labmate e diversas marcas, mono e 
multicanal. Produto livre de DNase, RNase e 
pirogênicos. Estéril. Embalada em rack com 96 
unidades. Volume variável entre  200 a 
1000µL. 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

64    
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101 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza. COR NATURAL. CURTA. 
Ponta fina (não-chanfrada), SEM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto  livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. 
Volume variável entre 0,5-10 µl 

pacote com 
1000 

unidades 

60    

102 Ponteira descartável de microvolume. Moldada 
em polipropileno transparente atóxico com 
99.9% de pureza. COR NATURAL. CURTA. 
Ponta fina (não-chanfrada), SEM FILTRO. 
Autoclavável a 121ºC por 15 minutos a 15psi. 
Universal, compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. 
Embalada em rack de 96 unidades. Volume 
variável entre 0,5-10 µl 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

8    

103 Ponteira descartável para uso em 
micropipetas. Moldada em polipropileno 
transparente atóxico com 99.9% de pureza.  
COR AMARELA ou NATURAL,  ponta fina ou 
cônica, SEM FILTRO. Autoclavável a 121ºC 
por 15 minutos a 15psi. Universal, compatível 
com micropipetas e racks Gilson, Finnpipette, 
HTL, Biohit, Labmate e diversas marcas, mono 
e multicanal. Produto livre de DNase, RNase e 
pirogênicos. Não estéril. Volume variável entre 
1-200 µl 

pacote com 
1000 

unidades 

182    

104 Ponteira descartável para uso em 
micropipetas. Moldada em polipropileno 
transparente atóxico com 99.9% de pureza.  
COR AMARELA ,  ponta fina ou cônica, SEM 
FILTRO. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos 
a 15psi. Universal, compatível com 
micropipetas Gilson, Finnpipette, HTL, Biohit, 
Labmate e diversas marcas, mono e 
multicanal. Produto livre de DNase, RNase e 
pirogênicos. Estéril. Embaladas em racks com 
96 unidades estéreis. Volume variável entre 1-
200 µl 

racks com 
96 

unidades 
estéreis 

31    

105 Ponteira descartável para uso em 
micropipetas. Moldada em polipropileno 
transparente atóxico com 99.9% de pureza.  
COR AZUL,  ponta fina ou cônica, SEM 
FILTRO, com graduação no corpo da ponteira 
para checagem rápida do volume. Autoclavável 
a 121ºC por 15 minutos a 15psi.  Universal, 
compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Não estéril. 
Volume variável entre 100-1000 µl. 

pacote com 
1000 

unidades 

19    
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106 Ponteira descartável para uso em 
micropipetas. Moldada em polipropileno 
transparente atóxico com 99.9% de pureza.  
COR AZUL,  ponta fina ou cônica, SEM 
FILTRO, com graduação no corpo da ponteira 
para checagem rápida do volume. Autoclavável 
a 121ºC por 15 minutos a 15psi.  Universal, 
compatível com micropipetas Gilson, 
Finnpipette, HTL, Biohit, Labmate e diversas 
marcas, mono e multicanal. Produto  livre de 
DNase, RNase e pirogênicos. Estéril. 
Embalada em rack estéril com 96 ponteiras. 
Volume variável entre 100-1000 µl 

 Rack com 
96 

unidades 
estéreis 

103    

107 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 180    

108 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 
livre de metais pesados. Embalados em 
pacotes estéreis. Capacidade de 15 ml. 

pacote com 
50 

unidades 

455    

109 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 

racks com 
25 tubos 

76    

110 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 pacotes 
estéreis. Capacidade de 50 ml. 

pacotes 
com 50 

unidades 

354    

111 Acrylamida/BisAcrylamida, solução , 30% 
Acrylamida e Bis-Acrylamida, 29:1, frasco de 
100ml 

Frasco 
100ml 

6    

112 Acrilamida Ultrapura para utilização em 
biologia molecular 

Frasco 
500g 

1    

113 Ágar bacteriológico Frasco 500 
g 

16    
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114 Agarose Ultrapura. Pó. Para géis de DNA e 
RNA. Resolução de fragmentos de 100 bp a 
>30 kb (1,5% conc.). Produto livre de DNase, 
Rnase. Temperatura de Gelificação (1.5% 
conc.): 36-39°C. 

Frasco 500 
g 

11    

115 Água destilada ultra-pura. Livre de DNAse,  e 
RNAse e atividade proteásica . Filtrada em 
membrana de  0.1 -0,22 micra. Utilizada para 
Biologia Molecular e como água de injeção em 
sequenciador de DNA. 

Frasco 500 
mL 

26    

116 Álcool isopropílico (2-Propanol). Grau Biologia 
Molecular. Para purificação de ácidos 
nucléicos. (MARCA SIGMA CODIGO I9516) 

Frasco 500 
mL 

25    

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

Frasco 500 
mL 

22    

118 ÁLCOOL ETÍLICO (etanol) ABSOLUTO P.A. 
Grau 99,8%. 

Frasco 1L 210    

119 Álcool isopropílico (2-Propanol) P.A. Litro 17    

120 Blue green Loading dye I - PCT de 6 frascos 
de 100uL . Corante para ácidos nucléicos.  

Pacote 30    

121 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 
500g 

29    

122 EXTRATO DE LEVEDURA ( YEAST 
EXTRACT). Pó. 

Frasco 
500g 

18    

123 Marcador de peso molecular de proteína (tipo 
BenchMark Ladder), com 15 proteínas 
recombinantes que variam em peso molecular 
de 10 a 220 kDa e apresenta bandas de 
orientação  intensas em 20 - e 50-kDa. Padrão 
com 2x250uL. 

unidade 8    

124 Marcador de peso molecular para DNA, 100 pb 
(fragmentos entre 0,1 a 1,5 kb). Possível 
visualização em  géis de agarose corados com 
brometo de etídeo ou sybr safe. 250 μg. 

Frasco   19    

125 Marcador de peso molecular para DNA, 
Lambda DNA - Hind III Digerido (fragmentos de 
23130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564, e 
125 bp). Possível visualização em géis de 
agarose corados com brometo de etídeo ou 
sybr safe. 100 μg. 

Frasco 8    

126 SDS (Dodecil Sulfato de Sódio) grau Biologia 
Molecular. Pureza ≥98.5% (GC). CAS Number 
151-21-3 

Frasco 
500g 

8    

127 Solução de Fenol Phenol solutionTamponada 
com 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, 
para utilização em biologia molecular 

Frasco 100 
ml 

14    

128 Solução reagente de Gentamicina  a 50 mg/mL 
esterilizada por filtração adequada para cultura 
celular.  

unidade 2    
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129 Soro fetal bovino. Esterilizado por filtração (0.1 
µm). Inativado por calor. Origem: Estados 
Unidos. Nível de hemoglobina < 25 mg/dl e de 
endotoxina < 10 EU/ml. 

Frasco 500 
mL 

25    

130 Enzima Taq DNA Polimerase (kit com tampão 
de reação livre de magnésio e contendo 
solução de cloreto de magnésio à parte). 
Suficiente para 100 reações. 

Frasco 29    

131 Enzima Taq DNA Polimerase com alta 
fidelidade (High Fidelity), kit com tampão de 
reação . Suficiente para 100 reações. 

Frasco 47    

132 TRIS ultrapuro 
(Tris(hidroximetil)aminometano). Pureza 
≥99.9%. Pó. 

Frasco 1kg 16    

Total R$  

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da publicação, não podendo ser 
prorrogada. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as 
negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 
o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

4.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.6.2. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 

4.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

4.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador. 

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.8.1. por razão de interesse público; ou 

4.8.2. a pedido do fornecedor. 

 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

 
5.1.  O Prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, a contar do pedido do CPqAM/Fiocruz (realizado 

através do envio da Nota de Empenho), em remessa única, no endereço abaixo especificado. 

5.2. 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 Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães.  Av. Prof. Moraes Rego S/N, Campus da 

UFPE – Cidade Universitária Recife/PE.  CEP 50740-465. 

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 CPqAM. 

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.  
 
 

4.4.2 Servidores responsáveis pelo recebimento no almoxarifado: Clarissa Pimentel – Analista de gestão em saúde, 
coordenadora do Seal / Luiz Carlos Martins – assistente de gestão em saúde CPqAM.    
 

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 conseqüente 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. 

 
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 CPqAM. 
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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/fax, 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. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

6.1.  São obrigações da contratante:  
 

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 

6.1.2. 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; 

 
6.1.3. comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 

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

 
6.2. 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. 

 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1.  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:  

 
7.1.1 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 
 
7.1.2 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); 
 
7.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 
avarias ou defeitos; 
 
7.1.4 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; 
 
7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
7.1.6 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); 
 
7.1.7 os prejuízos que porventura venham ocorrer da contratante, por negligência da contratada será de total 
responsabilidade desta. 
 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 
 

8.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
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12.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
8.1.3 fraudar na execução do contrato; 
 
8.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 
 
8.1.5 cometer fraude fiscal; 
 
8.1.6 não mantiver a proposta. 
 
  

 
8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 

8.2.1. Advertência por escrito. 
 

8.2.2. 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.  

 
8.2.3. Multa compensatória de 8% (oito por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto;   
 

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

 
8.2.5. suspensão de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos; 

 
8.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União como o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 

8.2.7. 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; 

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

 
 

8.3.1.  tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

 
8.3.2.  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
8.3.3.  demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
 
 

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

 
8.5. 12.6 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 principio da 
proporcionalidade.  

 
8.6. As multas referidas nos subitens 12.3, 12.3.1 e 12.3.2 poderão ser descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela FIOCRUZ ou cobradas judicialmente. 
 

8.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 
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9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas)  vias de igual teor, que, depois de lida e achada 
em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

 

Local e data:  

Assinaturas:   

Representante legal do órgão gerenciador  

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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