
 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA. 

CAMPUS ILHÉUS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2021 

Processo n.°  23461.000350/2021-87 

 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Ilhéus, CNPJ: 10.764.307/0001-12, por intermédio do seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 29, de 17 de Agosto de 2018, 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 Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a 

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

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Data da sessão: 08/09/2021 

Horário: 13h30min 

Local: www.comprasnet.gov.br  

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de materiais de 

coordenações diversas conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação poderá ser dividida em grupos e itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens isolados forem 

de seu interesse. 

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Compras 

Governamentais e as deste Edital, prevalecerão às últimas. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 



2.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA Campus Ilhéus. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

 
INSTITUTO FEDERAL BAIANO – UASG 154617 
 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

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

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

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 

no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 

7.892, de 2013. 

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

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

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

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

órgão ou entidade, a 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. 

3.4. 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. 

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

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

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

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

 

4.  DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

4.2. Serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, a Autoridade 

competente do IFBA, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e 

as licitantes que participarem do pregão eletrônico. 

4.3. 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. 



 

 

4.4. 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. 

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

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

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

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

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

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.3.1. 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. 

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

cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá a participação nestes itens; 

5.3.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” , apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa; 

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

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

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

declarar ocorrências posteriores;  



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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

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

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar as 

propostas 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. 

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

o horário de Brasília – DF. 

6.3. 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.  

6.4. 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.  

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

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

seguintes campos: 

6.6.1. valor unitário e valor total, conforme o caso, do item. 

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

para cada item; 

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

prevista para o item. 

6.6.3. marca; 

6.6.4. modelo; 

6.6.5. descrição detalhada do objeto. 

6.6.5.1. A licitante deverá no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” descrever o 

objeto ofertado, indicando as características requeridas no Termo de Referência, 

Anexo I, deste edital. Não serão aceitas, para efeito de Classificação das propostas, 

as expressões: “conforme edital”, “conforme especificações do edital” ou outra 

semelhante. 

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

6.8. 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. 

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

apresentação.  



 

 

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

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

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

no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de 

desconto. 

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

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser  de 2% (dois por cento). 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

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

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.8.1 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

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

de Gestão do Ministério da Economia; 

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

sistema. 



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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.12. 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.  

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

anexos.  

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

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

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

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 

da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 

fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

8.538, de 2015. 

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

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

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

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

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.19. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 



 

 

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

7.23.1. no pais; 

7.23.2. por empresas brasileiras;  

7.23.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

7.23.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

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

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

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

demais licitantes. 

7.25.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03  horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

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

proposta. 

7.27. O critério de valor será o valor do preço final  segundo o valor estimado pela Administração. 

7.28. O modo de disputa será aberto. 

.  

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. 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. 

8.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 

Administração ou manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório 

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.  

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 

43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 

2, de 2008. 

8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

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

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

pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. 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.  

8.6.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 

Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena 

de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 10 (dez) dias úteis 

contados da solicitação. 

8.6.2.1. 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. 

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

8.6.2.3. Os do produto serão avaliados de acordo com as especificações descritas no Termo 

de Referência. 

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

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

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

8.6.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

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

até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de 

Referência.  

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

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 



 

 

8.6.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.6.2.8.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 

língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

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

horário para a continuidade da mesma. 

8.8. 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. 

8.8.1. 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. 

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

licitantes. 

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

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

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

8.10. 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. 

  

 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

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

9.1.3. 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). 

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

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


9.1.5. 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. 

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

condição de participação. 

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

à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e 

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

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

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

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

9.2.2. 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 03 horas, documento válido que comprove o atendimento das 

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

comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das 

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

9.3. 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 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 

Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.4. Habilitação jurídica:  

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

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2. 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; 

9.4.3. 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; 

9.4.4. 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; 

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

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



 

 

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

5.764, de 1971; 

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

autorização; 

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

consolidação respectiva; 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.5.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 

tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, 

do Decreto nº 6.106/07);  

9.5.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

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

9.5.5.  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; 

9.5.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

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

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

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

9.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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

- SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

9.6.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

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

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

9.6.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de 

pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 



2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto 

nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

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

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

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

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

aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

 

9.6.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 

1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de  10% do valor estimado da 

contratação ou item pertinente. 

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

por meio de:  

9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

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

apresentados pelos licitantes, conforme item 10.   

9.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 

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

Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período. 

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

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-



 

 

se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10. 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. 

9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta de preços ajustada ao lance final, do licitante classificado provisoriamente em 

primeiro lugar, juntamente com os documentos exigidos para habilitação, deverão ser 

encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) horas por meio do Sistema Compras 

Governamentais, através da função “Anexar”, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico. 

10.2. A proposta de preços deverá: 

10.2.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

10.2.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

10.2.3. A documentação referente à proposta de preços e habilitação também poderá ser 

remetida por meio de mensagem para o e-mail: pregao.ilh@ifba.edu.br, sem prejuízo da 

disponibilização pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será 

providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma 

que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição dos 

demais licitantes. 

10.2.4. Dentro do prazo estabelecido no item 10.1 poderão ser remetidos, por iniciativa da 

licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à sua 

proposta ou habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, 

faz-se necessário que a licitante formalize ao Pregoeiro, via Sistema Compras NET “CHAT” 

ou por mensagem (e-mail), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, Pregoeiro 

fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”. 

 

10.3. 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. 



10.3.1. 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 de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

(30) 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. 

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 07 (sete) 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(em) 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(m) 

assinada(s) no prazo de 07 (sete) 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 e dos 

licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta 

apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, 

preços registrados e demais condições. 

 

14. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

14.1. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, 

de 2013. 

14.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços 

ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

14.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

14.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

14.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

14.4.1. 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; 

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

14.4.3. não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

14.5. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

14.5.1. a pedido, quando, nos termos do art. 19 e 21, do Decreto 7.892, de 2013; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


14.5.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

14.5.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços e o fornecedor não poder cumprir o compromisso. 

14.5.2. pela Administração, unilateralmente, quando: 

14.5.2.1. o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 

14.5.2.2. o fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica 

exigida no procedimento licitatório; 

14.5.2.3. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.  

14.5.2.4. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 

14.5.2.5. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de 

compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

14.5.2.6. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela 

decorrentes. 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

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

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização).  

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

do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 07 (sete) dias, 

a contar da data de seu recebimento.  

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

justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

15.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, cujo resultado será anexado aos autos do 

processo.  

15.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, 

desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 

proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 



 

 

15.5.1. A recusa injustificada implica na aplicação de sanções previstas ao 

fornecedor classificado, conforme Parágrafo único, do Artigo 14, do Decreto nº 

7892/2013. 

 

16. DA ENTREGA, 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 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado. 

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 05 (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.   

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) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

que:  

19.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 



 

 

19.1.2. apresentar documentação falsa; 

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 

19.1.6. cometer fraude fiscal; 

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

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

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

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

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

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

19.3.1. Multa de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

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

prazo de até cinco anos; 

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

19.5. 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. 

19.6. 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. 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

Referência. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao.ilh@ifba.edu.br , 

pelo telefone (73) 3656 5029 ou por petição protocolada, obrigatoriamente, na Sala de 

Pregões, no endereço Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13 | Ilhéus - BA | CEP: 45671-700 - Brasil , 

nos dias úteis, das  13h00min às 18h00min. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas. 

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

20.5. 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, pelo e-mail: pregao.ilh@ifba.edu.br. 

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

mailto:pregao.ilh@ifba.edu.br
mailto:pregoeiros-reitoria@ifba.edu.br


20.7. 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. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 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.   

21.2. 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. 

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

21.4. 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. 

21.5. 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. 

21.6. 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. 

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

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

e do interesse público. 

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13 | Ilhéus - BA 

| CEP: 45671-700 - Brasil , Sala dos Pregoeiros, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 

12h00min e das 13h00min às 15h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

21.10. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será o 

da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

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

21.11.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

21.11.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/


 

 

Ilhéus, 26 de Agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Eduardo de Souza 

Gerente de Compras/IFBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

CAMPUS ILHÉUS 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2021 

Processo n.°  23461.000350/2021-87 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços para aquisição de materiais para coordenações diversas conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

Pregão de consumo 
2021       

Ite
m 

Descrição Sucinta do Objeto 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade  PAINEL DE PREÇOS   TOTAL   

1 

Objeto: MÁSCARA LAVÁVEL 
EM TECIDO COR AMARELA 

und 1200  R$                       8,20  

  

Descrição detalhada:  
Máscara em Tecido 100% 
algodão, dupla camada, 
lavável, para proteção da 
boca e do nariz, com elástico, 
em conformidade com a 
Norma ABNT PR 1002:2020; 
Tamanho único que se 
adapta a qualquer formato 
de rosto; Embaladas 
individualmente em saco 
plástico transparente; 
Medidas: 24 x 13 cm. 

 R$                   9.840,00  

2 
Objeto: MÁSCARA LAVÁVEL 
EM TECIDO COR AZUL 

und 1200  R$                       8,20   R$                             -    



 

 

Descrição detalhada:  
Máscara em Tecido 100% 
algodão, dupla camada, 
lavável, para proteção da 
boca e do nariz, com elástico, 
em conformidade com a 
Norma ABNT PR 1002:2020; 
Tamanho único que se 
adapta a qualquer formato 
de rosto; Embaladas 
individualmente em saco 
plástico transparente; 
Medidas: 24 x 13 cm. 

 R$                   9.840,00  

3 

Objeto: MÁSCARA LAVÁVEL 
EM TECIDO COR PRETA 

und 1200  R$                       8,20  

 R$                             -    

Descrição detalhada:  
Máscara em Tecido 100% 
algodão, dupla camada, 
lavável, para proteção da 
boca e do nariz, com elástico, 
em conformidade com a 
Norma ABNT PR 1002:2020; 
Tamanho único que se 
adapta a qualquer formato 
de rosto; Embaladas 
individualmente em saco 
plástico transparente; 
Medidas: 24 x 13 cm. 

 R$                   9.840,00  

4 

Objeto: MÁSCARA LAVÁVEL 
EM TECIDO COM VISOR 
LABIAL EM PLÁSTICO 
CRISTAL 

und 100  R$                       8,20   R$                             -    



Descrição detalhada: 
indicado para pessoas que 
utilizam a linguagem de 
sinais e leitura labial para 
estabelecer comunicação. 
Máscara com uma parte em 
Tecido 100% algodão, dupla 
camada, lavável, para 
proteção do nariz, com 
elástico, em conformidade 
com a Norma ABNT PR 
1002:2020; 
Visor em plástico cristal para 
a proteção da boca, que 
permita a leitura labial, feito 
em acetato tranparente; 
Tamanho único que se 
adapta a qualquer formato 
de rosto; 
Embaladas individualmente 
em saco plástico 
transparente; 
Medidas: 24 x 13 cm. 

 R$                      820,00  

5 

Objeto: LUVA DE 
PROCEDIMENTO DE VINIL 
(Indicada para todas as 
pessoas, inclusive alérgicas) 

cx c/ 100 und 20  R$                     58,00   R$                             -    



 

 

Descrição detalhada:  Luva 
para procedimento não 
cirúrgico; Confeccionada em 
Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso 
único; Luva para 
procedimento não cirúrgico; 
Confeccionada em Vinil 
(polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura 
uniforme; Resistente a 
tração sem provocar 
estiramento; Isenta de Talco 
lubrificante; Isenta de 
Irritantes Dérmicos; Atóxica; 
Formato Ambidestro;  
Modelo em Formato 
Anatômico; Punho Ajustado 
e de fácil calçamento; 
Embalagem Resistente com 
Indicação de abertura 
picotada,  contendo 
identificação do produto, 
lote e validade; Todo o 
Material Deve Ser 
Resistente; Permitir 
manuseio e utilização segura 
para uso em Ambiente com 
risco biológico; Deve 
Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção 
Das Mãos Contra Agentes 
Biológicos, Registro na 
Anvisa  e selo de 
conformidade do INMETRO; 
Tamanho P, M e G. 

 R$                   1.160,00  

6 
Objeto: HIPOCLORITO DE 
SÓDIO A 2% 

galão 5 litros 5  R$                     21,00   R$                             -    



Descrição detalhada:  
Sanitizante líquido, à base de 
hipoclorito de sódio, com 2% 
de concentração, para 
utilização em equipamentos, 
utensílios, pisos, paredes, 
balcões climatizados, com 
amplo espectro 
antibacteriano; 
O produto deverá estar 
disposto em embalagem tipo 
galão com 05 litros e conter 
todas as informações 
necessárias no rótulo como 
modo de usar, data de 
fabricação e validade, 
composição química, 
advertências e registro no 
Ministério da Saúde; 
A empresa fornecedora deve 
apresentar a Ficha de 
Informação de Segurança 
dos Produtos 
Químicos (FISPQ); 
Validade mínima de 06 
meses na data de entrega do 
produto. 

 R$                      105,00  

7 

Objeto: BACIA DE 
CONTENÇÃO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS E LÍQUIDOS 
INFLAMÁVEIS 

und 2  R$                1.059,00   R$                             -    



 

 

Descrição detalhada:  Bacia 
de contenção utilizada para 
armazenar produtos 
químicos e líquidos 
inflamáveis, funcionando 
como um dispositivo, 
destinado a conter eventuais 
vazamentos de produtos; 
A área interna da bacia deve 
possuir um coeficiente 
máximo de permeabilidade 
de 10-6 cm/s, referenciado à 
água 20°C; 
Bacia PEAD; 
Dimensões: 1,25 x 1,25 x 
0,15 m; Capacidade de 
Contenção: 220 L. 

 R$                   2.118,00  

8 

Objeto: ESTRADO PLÁSTICO 

und 2  R$                     35,00  

 R$                             -    

Descrição detalhada: Estrado 
para utilizar dentro da bacia; 
Material: Polietileno de alta 
Densidade, com proteção UV 
(resistente aos raios solares 
e suporta temperaturas 
negativas de até -35º.C); 
Dimensões: Estado Interno 
PEAD; Dimensões: 1,25 x 
1,25 x 0,15 m. 

 R$                        70,00  

9 
Objeto: TOTEM PARA 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

und 6  R$                   345,00   R$                             -    



Descrição detalhada: Totem 
Display Suporte Para Álcool 
em gel com acionamento por 
Pedal, acompanhado de 
embalagem dosadora, 
fabricado em MDF ou em 
Poliestireno; 
Capacidade mínima de 1L já 
inclusa no totem; Dimensões 
(1,5m de altura x 0,45 m de 
largura); Acabamento: 
Adesivação personalizada. 

 R$                   2.070,00  

10 

Objeto: QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIA (indicado para 
desinfecção de 
equipamentos eletrônicos) 

galão 5 litros 5  R$                     36,00  

 R$                             -    

Descrição detalhada:  
Desinfetante à base de 
quaternário de amônia, 
princípio ativo Cloreto de 
Alquil Dimetil Benzil Amônio 
/ Cloreto de Didecil Dimetil 
Amônio – 5ª geração – em 
concentração de 4%, sem 
perfume, sem álcool, não 
corrosivo; A empresa 
fornecedora deve apresentar 
a Ficha de Informação de 
Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Para a 
desinfecção diretamente 
sobre as superfícies 
contaminadas como 
bancadas, mesas, macas, 
mobiliário hospitalar, 
colchões,  maçanetas, 
telefones, pias, ralos, vasos 
sanitários, cestos de lixo, 
equipamentos eletrônicos. 
Com registro na ANVISA. 

 R$                      180,00  

11 Objeto: Álcool Isopropílico galão 5 litros 5  R$                   168,00   R$                             -    



 

 

Descrição detalhada:  
Produto utilizado para 
realizar limpeza de 
eletrônicos em geral. 
O seu alto teor de pureza, 
isento de água, confere 
poder de limpeza e 
desengraxe sem agredir a 
superfície dos materiais. 
CARACTERÍSTICAS DO 
PRODUTO 
Líquido incolor, miscível com 
a maioria dos solventes 
orgânicos. 

 R$                      840,00  

12 

Objeto: TOUCA HOSPITALAR 

cx c/ 100 und 10  R$                     28,00  

 R$                             -    

Descrição detalhada:  Touca 
hospitalar descartável; 
Material não tecido 100% 
Polipropileno; Modelo com 
elástico em toda a volta; Cor 
branca; Gramatura cerca de 
30 G/M2; Tamanho único; 
Característica adicional: 
Hipoalergênica, atóxica, 
inodora, unissex. 

 R$                      280,00  

13 

Objeto: Papel Toalha 
interfolhada 

Fardo 100  R$                     15,00  

 R$                             -    

Descrição detalhada:  Fardo 
com 1000 folhas. Toalha de 
Papel Interfolhada, Material 
100% Fibras Celulósicas, 
Medida 
Comprimento 24 cm, Largura 
21 cm, Cor Branca. 

 R$                   1.500,00  

14 
Objeto: Dispenser Papel 
Toalha interfolhado 

und 20  R$                     61,00   R$                             -    



Capacidade para 750 folhas 
com comprimento de 24 cm, 
largura de 21 cm cada. 
Preparado para fixação em 
parede.  Visor transparente 
que permite a visualização 
do conteúdo, facilitando o 
abastecimento. Espaço 
interno com todas as 
paredes revestidas que 
garantem mais higiene 
evitando umidade e poeira. 

 R$                   1.220,00  

15 

Objeto: ÁLCOOL EM GEL - 
70% - Galão 5 litros 

galão 5 litros 40  R$                     73,00  

 R$                             -    

Descrição detalhada: Álcool 
gel 70% higienizador/Galão 5 
litros 

 R$                   2.920,00  

16 

Objeto: Filme PVC esticável 

und 2  R$                   142,00  

 R$                             -    

Descrição detalhada:  Filme 
de PVC Esticável; 
Atóxico, inodoro, 
transparente e brilhante; 
Bobina; 
Dimensões: 
38 cm x 1000 m (largura x 
comprimento); 
Com espessura de 0,01 mm 
(10 micras). 

 R$                      284,00  

17 Bateria LP-E6 2000mAH und 1  R$                   264,00   R$                      264,00  

18 Bateria LP-E8 1120mAH und 1  R$                   264,00   R$                      264,00  

19 
Flash Triopo TR-950 

Speedlite 
und 1  R$                   520,00   R$                      520,00  

20 
Vara De Boom-Pole 

BOOMTEK 180 
und 1  R$                   600,00   R$                      600,00  

21 

Cabo Xlr Fêmea P2 Para 
Camera Dlsr - Santo Angelo - 
5m (dupla blindagem, capa 

externa 6mm²) 

und 1  R$                   157,00   R$                      157,00  

22 
Cartão SanDisk 128GB 

Extreme SDXC UHS-I - C10, 
U3, V30, 4K UHD, cartão SD 

und 1  R$                   321,00   R$                      321,00  

23 Lente EF-S 24mm f/2.8 STM und 1  R$                1.386,00   R$                   1.386,00  

24 
OBJETO: MAPA- ESPAÇO 
GEOGRAFICO MED. 89 X 117 
CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  



 

 

25 
OBJETO:MAPA RELEVO 
BRASILEIRO MED. 89 X 117 
CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

26 OBJETO:MAPA HIDROSFERA 
MED. 89 X 117 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

27 OBJETO:MAPA ENERGIA 
MED. 89 X 117 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

28 
OBJETO:MAPA DA REGIÃO 
CENTRO-OESTE DO BRASIL 
MED. 89 X 117 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

29 
OBJETO:MAPA DA REGIÃO 
SUL DO BRASIL MED. 89 X 
117 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

30 
OBJETO:MAPA DA REGIÃO 
SUDESTE DO BRASIL MED. 89 
X 117 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

31 

OBJETO:MAPA DA AMÉRICA 
DO SUL ASPECTOS FÍSICOS E 
POLÍTICOS MED. 89 X 117 
CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

32 OBJETO:MAPA MUNDI 
MED.1.85 X 1.15 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

33 OBJETO:MAPA DO BRASIL 
POLÍTICO MED. 89 X 117 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

34 OBJETO:MAPA DO BRASIL 
FÍSICO MED. 89 X 117 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

35 
OBJETO:MAPA DO BRASIL 
ECONÔMICO MED. 89 X 117 
CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

36 OBJETO:MAPA DO BRASIL 
CLIMAS MED. 89 X 117 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

37 
OBJETO:MAPA DO BRASIL 
HIDROGRÁFICO MED. 89 X 
117 CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

38 
OBJETO:MAPA DO BRASIL 
VEGETAÇÃO MED. 89 X 117 
CM Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

39 MAPA DA BAHIA FISICO 
89x117 M Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

40 MAPA MUNDI DAS PLACAS 
TETÔNICAS Unidade 4 

 R$                     35,00   R$                      140,00  

41 BÓIA DE NÍVEL unidade 01  R$                     43,00   R$                        43,00  

42 BÓIA VAZÃO TOTAL unidade 01  R$                     49,00   R$                        49,00  

43 BRITA Nº 5/8 m3 04  R$                   195,00   R$                      780,00  

44 COLA MADEIRA - 500g unidade 5  R$                     23,00   R$                      115,00  



45 
CONDUÍTE 25mm - ROLO 
50M 

unidade 01  R$                     69,00   R$                        69,00  

46 
DISCO PARA SERRA 
CIRCULAR - DIAMANTADO 
80mm 

unidade 08  R$                     43,00   R$                      344,00  

47 
DISCO PARA SERRA 
CIRCULAR - CORTE DE 
MADEIRA  80mm 

unidade 03  R$                     43,00   R$                      129,00  

48 DISJUNTOR 30A - BIPOLAR unidade 05  R$                     86,00   R$                      430,00  

49 DISJUNTOR 35A - BIPOLAR unidade 02  R$                     86,00   R$                      172,00  

50 DISJUNTOR 50A - BIPOLAR unidade 05  R$                     86,00   R$                      430,00  

51 
ELETRODO P/ SOLDA 
ELÉTRICA 1,5mm - 1Kg 

unidade 01  R$                     31,00   R$                        31,00  

52 
ELETRODO P/ SOLDA 
ELÉTRICA 2,5mm - 1Kg 

unidade 01  R$                     31,00   R$                        31,00  

53 FILITO - 17 ou 18 Kg unidade 03  R$                     10,00   R$                        30,00  

54 FITA AUTOFUSÃO - 10m unidade 05  R$                     43,00   R$                      215,00  

55 
FITA ISOLANTE GRANDE - 
20m 

unidade 10  R$                     18,00   R$                      180,00  

56 FITA VEDA ROSCA - 50m unidade 05  R$                     18,00   R$                        90,00  

57 
GÁS R-22 - GARRA DE 
13,600Kg 

unidade 01  R$                   864,00   R$                      864,00  

58 ROLO DE PINTURA - 23cm unidade 06  R$                     27,00   R$                      162,00  

59 
IMPERMEABILIZANTE 
DENVERCRIL TIPO MANTA 
LÍQUIDA - LATA 4Kg 

unidade 03  R$                     98,00   R$                      294,00  

60 INTERRUPTOR 3 SEÇÕES unidade 10  R$                     23,00   R$                      230,00  

61 JOELHOS ESGOTO 40mm unidade 20  R$                       3,50   R$                        70,00  

62 
JOELHOS L/R COM ANEL DE 
LATÃO 25mm 

unidade 20  R$                     10,00   R$                      200,00  

63 
KIT FIXAÇÃO CAIXA 
ACOPLADA 

unidade 05  R$                     21,00   R$                      105,00  

64 LIXA PAREDE - Nº 100 unidade 100  R$                       1,50   R$                      150,00  

65 LIXA PAREDE - Nº 120 unidade 100  R$                       1,50   R$                      150,00  

66 LIXA PAREDE - Nº 220 unidade 100  R$                       1,50   R$                      150,00  

67 LUVAS CORRER 25mm unidade 10  R$                     12,00   R$                      120,00  

68 LUVAS CORRER 32mm unidade 10  R$                     12,00   R$                      120,00  

69 
LUVAS DE REDUÇÃO PVC 
25mm - 3/4" 

unidade 20  R$                       4,80   R$                        96,00  

70 
LUVAS DE REDUÇÃO PVC 
25mm - 3/4" - L/R - BUCHA 
LATÃO 

unidade 20  R$                       4,80   R$                        96,00  

71 
LUVAS PVC SOLDÁVEL DE 
25mm 

unidade 20  R$                       4,80   R$                        96,00  



 

 

72 
MANTA ASFÁLTICA COM 
REVESTIMENTO DE 
ALUMÍNIO 20CM x 10M 

unidade 10  R$                     80,00   R$                      800,00  

73 MASSA PLÁSTICA - 400g unidade 10  R$                     12,00   R$                      120,00  

74 
OBTURADOR UNIVERSAL P/ 
DESCARGA 

unidade 05  R$                     21,00   R$                      105,00  

75 
PARAFUSO LATÃO P/ VASO 
SANITÁRIO 10mm (Kit 10un) 

pct c/ 10 und 04  R$                     39,00   R$                      156,00  

76 
PARAFUSO PITÃO 8mm - 
CAIXA C/ 100und 

pct c/ 100 
und 

01  R$                     39,00   R$                        39,00  

77 
BUCHA PLÁSTICA COM 
PARAFUSO PHILIPS 6MM -  
100UND 

pct c/ 100 
und 

01  R$                     61,00   R$                        61,00  

78 
BUCHA PLÁSTICA COM 
PARAFUSO PHILIPS 8MM -  
100UND 

pct c/ 100 
und 

01  R$                     61,00   R$                        61,00  

79 
BUCHA PLÁSTICA COM 
PARAFUSO PHILIPS 10MM -  
100UND 

pct c/ 100 
und 

01  R$                     61,00   R$                        61,00  

80 
PARAFUSO SEXTAVADO C/ 
BUCHA PLÁST 8MM - CX 
100UND 

cx c/ 100 und 01  R$                     68,00   R$                        68,00  

81 
PARAFUSO SEXTAVADO C/ 
BUCHA PLÁST 10MM - CX 
100UND 

cx c/ 100 und 01  R$                     68,00   R$                        68,00  

82 
PASSAFIO COM ALMA DE 
AÇO 15m 

unidade 03  R$                     29,00   R$                        87,00  

83 
PISTOLA DE COLA QUENTE 
PROFISSIONAL 280W - 
BIVOLT 

unidade 02  R$                     76,00   R$                      152,00  

84 PREGOS 2,1/2 X 10 
pct c/ 100 

und 
05  R$                     12,00   R$                        60,00  

85 
KIT PONTEIRO, TALHADEIRA 
E BROCAS SDS PLUS PARA 
FURADERIA DE IMPACTO 

unidade 02  R$                     75,00   R$                      150,00  

86 
REBITE 3,2x12 - CAIXA C/ 
1.000 

cx c/ 1000 
und 

01  R$                     86,00   R$                        86,00  

87 
REBITE 4,8x14 - CAIXA C/ 
1.000 

cx c/ 1000 
und 

01  R$                   126,00   R$                      126,00  

88 
REBITE 4,8x19 - CAIXA C/ 
1.000 

cx c/ 1000 
und 

01  R$                   126,00   R$                      126,00  

89 
REBITE 4,8x22 - CAIXA C/ 
1.000 

cx c/ 1000 
und 

01  R$                   126,00   R$                      126,00  

90 
REPARO P/ REGISTRO 
GAVETA -  3/4" 

unidade 03  R$                     68,00   R$                      204,00  



91 
REPARO P/ REGISTRO 
GAVETA - 1" 

unidade 03  R$                     68,00   R$                      204,00  

92 
REPARO P/ REGISTRO 
GAVETA - 1, 1/2"  

unidade 03  R$                     68,00   R$                      204,00  

93 
SOQUETE DE PRESSÃO PARA 
LÂMPADA FLUORESCENTE 

unidade 300  R$                       6,00   R$                   1.800,00  

94 TÁBUAS 3,0M x 0,30M unidade 10  R$                     40,00   R$                      400,00  

95 
TINTA ZARCÃO CINZA GL 
3,600L 

galão 04  R$                     50,00   R$                      200,00  

96 TOMADA EMBUTIR - 10A unidade 20  R$                     35,00   R$                      700,00  

97 TOMADA EMBUTIR - 20A unidade 10  R$                     35,00   R$                      350,00  

98 TOMADA SOBREPOR - 10A unidade 10  R$                     67,00   R$                      670,00  

99 TOMADA SOBREPOR - 20A unidade 10  R$                     67,00   R$                      670,00  

100 
TORNEIRAS DE JARDIM - 
METAL 1/2" 

unidade 03  R$                     47,00   R$                      141,00  

101 
TRELIÇA PARA VIGOTA - 
10,0m x 9,0cm 

unidade 03  R$                     63,00   R$                      189,00  

102 

Caixa Plástica Agrícola, 
organizadora de hortifruti - 
Dimensões: 31 cm x 34 cm x 
55 cm (altura x largura x 
comprimento) 
Capacidade volumétrica: 47 
Litros 
Capacidade Carga por Caixa: 
30 kg 
Capacidade Carga por 
Empilhamento: 330 kg 

unidade 20  R$                     50,00   R$                   1.000,00  

103 
Disco tacógrafo diário 
125km/h caixa com 100 
unidades 

cx c/ 100 unid 50  R$                     44,00   R$                   2.200,00  

104 
REDE DE BALANÇO (BEGE) 
100% ALGODÃO CRUA 

unidade 8  R$                   210,00   R$                   1.680,00  

105 
PUFFS QUADRADOS 
DECORATIVOS TECIDO DE 
AQUABLOCK (42x42x42 cm) 

unidade 

10 

 R$                   122,00   R$                   1.220,00  

106 

PUFFS REDONDOS 
DECORATIVOS TECIDO DE 
AQUABLOCK  (altura 80cm, 
Largura 80cm, Profundidade 
120cm) 

unidade 

6 

 R$                   122,00   R$                      732,00  

107 
Bacia de alumínio com aprox. 

20 cm de diâmetro. 
unidade 10  R$                     51,00   R$                      510,00  

108 
Bacia de alumínio com aprox. 

30 cm de diâmetro. 
unidade 10  R$                     51,00   R$                      510,00  



 

 

109 
Bandeja de aço galvanizada - 

50x30x6cm 
unidade 6  R$                     80,00   R$                      480,00  

110 
Bandeja de aço galvanizada - 

70x50x5cm 
unidade 6  R$                     97,00   R$                      582,00  

111 
Bandeja de aço galvanizada 

sem alça - Ø 60x8cm 
unidade 6  R$                   107,00   R$                      642,00  

112 
Colher/concha arredondada 
de concreto para corpo de 

prova 10x20cm. 
unidade 10  R$                     25,00   R$                      250,00  

113 

Conjunto frasco de 
Chapman. (NBR 9776; ASTM 

c 70; AASHTO t 142). Para 
determinação 

do peso específico dos 
agregados finos. Acompanha 

régua de cálculo para 
determinação da umidade 

superficial, estojo de 
madeira para transporte e 

instruções de uso. 

unidade 5  R$                   377,00   R$                   1.885,00  

114 
Concha para concreto Ø 

15x30cm 
unidade 10  R$                     38,00   R$                      380,00  

115 

Disco de neoprene dureza 
shore 70. Para cp 10x20cm. 
Utilizado para acomodação 

das 
imperfeições das faces dos 

corpos de prova nos ensaios 
de compressão axial. 

Conforme ASTM c1231. 

unidade 10  R$                     55,00   R$                      550,00  

116 

Disco de neoprene para 
acomodação (não deverá 

necessitar capeamento) para 
ensaio à 

compressão de copos de 
prova de argamassa com 

diâmetro 5x10 cm. 

unidade 10  R$                     55,00   R$                      550,00  

117 
Escova com fios de aço. 

Utilizada para limpeza de 
peneiras forma 360 mm 

unidade 10  R$                     30,00   R$                      300,00  

118 
Escova com fios de crina. 
Utilizada para limpeza de 

peneiras. (/) 30 x 150 mm. 
unidade 10  R$                     36,00   R$                      360,00  



119 

Forma metálica, cilíndrica 
para corpo de prova de 
argamassa de diâmetro 

5x10cm com base 
rosqueada, com acabamento 

galvanizado e fabricada 
dentro dos padrões da NBR 
7215 - mb -1 (cimenteira). 

unidade 10  R$                   108,00   R$                   1.080,00  

120 

Forma cilíndrica metálica 
para concreto diâmetro 
10x20cm para concreto 

(metálica): forma 
cilíndrica em aço zincado 

com abertura diametral, alça 
plastificada, parafusos com 

cabeça especial que 
impedem que o 

concreto caia sobre a rosca. 

unidade 10  R$                   108,00   R$                   1.080,00  

121 

Forma cilíndrica metálica 
para concreto diâmetro 
15x30cm para concreto 

(metálica): forma 
cilíndrica em aço zincado 

com abertura diametral, alça 
plastificada, parafusos com 

cabeça especial que 
impedem que o 

concreto caia sobre a rosca. 

unidade 10  R$                   108,00   R$                   1.080,00  

122 

Frasco le chatelier, 
capacidade de 250 ml com 
rolha de vidro. Conforme 

dner-me 082. 

unidade 4  R$                     93,00   R$                      372,00  

123 

Frasco erlenmeyer de 100 
ml, fabricado em vidro 
borosilicato com boca 
estreita e graduação 
a partir de 40 ml com 

divisões de 20 ml. 

unidade 4  R$                     21,00   R$                        84,00  



 

 

124 

Luva para trabalho manual 
luvas para altas 

temperaturas; protecao 
contra temperatura ate 

400ºc, risco de corte, 
material kevlar e punho de 
raspa,tamanho minimo de 

40cm, tamanho g. 

unidade 10  R$                   136,00   R$                   1.360,00  

125 

 par de pratos de aço para cp 
10x20 cm para 

acomodação do disco de 
neoprene na prensa. 

unidade 5  R$                   130,00   R$                      650,00  

126 

par de pratos de aço para cp 
5x10 cm para 

acomodação do disco de 
neoprene na prensa. 

unidade 5  R$                   130,00   R$                      650,00  

127 
Pacote de palito de picolé 

com 100 unidades 
pct c/ 100 

und 
100  R$                       3,40   R$                      340,00  

128 
Cola branca para madeira 

500g 
und 10  R$                     23,00   R$                      230,00  

129 

Botina de Segurança Preta 
com Elástico e sem Bico, 

numeração variando entre 
36 e 42 

unidade 40  R$                     39,00   R$                   1.560,00  

130 
capacete de Segurança classe 

b Com Suspensão 
unidade 30  R$                     12,00   R$                      360,00  

131 

Micropipeta, tipo 
monocanal, volume variável 
de 2000 a 10.000 ul, com 
ejetor automático de 
ponteiras, visor numérico 
para fácil identificação do 
volume, parte inferior 
removível para que possa ser 
autoclavada. Uso em 
laboratório. 

Unidade 2  R$                1.032,00   R$                   2.064,00  



132 

ACETATO DE ETILA, 
ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO INCOLOR, 
LÍMPIDO, INFLAMÁVEL, 
PUREZA MÍNIMA 
PUREZA MÍNIMA DE 
99%, COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA CH3CO2C2H5, 
PESO MOLECULAR 88,1, 
CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE 
P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 141-78-6 

FR 1L 2  R$                     74,00   R$                      148,00  

133 

Acetona, aspecto físico 
líquido límpido 
transparente, fórmula 
química C3H6O, massa 
molecular 58,08, grau de 
pureza mínima de 99,5%, 
característica adicional 
reagente PA. Acs, número 
de referência química cas 
67-64-1.   

FR 1L 2  R$                   108,00   R$                      216,00  

134 

Ácido acético - aspecto 
físico: líquido límpido e 
transparente; peso 
molecular: 60,05 g/mol; 
fórmula química: CH4O2; 
grau de pureza mínima 
96%; característica 
adicional: reagente PA.; 
número de referência 
química: cas 64-197.  

FR 1L 1  R$                   118,00   R$                      118,00  

135 

Ácido clorídrico, aspecto 
físico líquido límpido, 
incolor/amarelado, 
fumegante, peso 
molecular 36,46, fórmula 
química HCl, teor teor 
mínimo de 37%, grau de 
pureza pureza mínima de 
99%, característica 
adicional reagente PA. / 
acs, número de referência 
química cas 7647-01-0 

FR 1L 3  R$                     55,00   R$                      165,00  



 

 

136 

Ácido nítrico, aspecto 
físico líquido 
límpido,incolor à 
amarelado,odor sufocante, 
fórmula química HNO3, 
peso molecular 63,01, 
grau de pureza teor 
mínimo de 65%, 
característica adicional 
reagente PA., número de 
referência química cas 
7697-37-2 

FR 1L 1  R$                   133,00   R$                      133,00  

137 

ÁCIDO SULFÚRICO, 
ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO INCOLOR, 
INODORO, VISCOSO, 
CRISTALINO, FÓRMULA 
QUÍMICA H2SO4, MASSA 
MOLECULAR 98,09, 
GRAU DE PUREZA 
PUREZA MÍNIMA DE 
98%, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE 
ACS, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 7664-93-9 

FR 1L 15  R$                   100,00   R$                   1.500,00  

138 

ÁGUA SANITÁRIA, 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
HIPOCLORITO DE 
SÓDIO, HIDRÓXIDO DE 
SÓDIO, CLORETO, TEOR 
CLORO ATIVO VARIA DE 
2 A 2,50%, CLASSE 
CORROSIVO CLASSE 8, 
NÚMERO RISCO 85, 
RISCO SAÚDE 3, 
CORROSIVIDADE 1, 
PESO MOLECULAR 
CLORO 74,50, 
DENSIDADE DE 1,20 A 1, 
COR AMARELA 
ESVERDEADA 
BASTANTE FRACA, 
APLICAÇÃO LAVAGEM E 
ALVEJANTE DE ROUPAS 

100 G 1  R$                       8,00   R$                          8,00  



139 

CORANTE, TIPO 
ALARANJADO DE 
METILA, ASPECTO 
FÍSICO PÓ, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS CI 13025 

100G 1  R$                   473,00   R$                      473,00  

140 

Álcool etílico (etanol 
absoluto)- teor alcoólico 
mínimo de 99,5°gl; fórmula 
química: C2H5OH; peso 
molecular: 46,07 g/mol; 
grau de pureza maior que 
99%; p/p inpm. 
Característica adicional: 
absoluto reagente PA.; 
número de referência 
química: cas 64-17-5.   

FR 1L 25  R$                     25,00   R$                      625,00  

141 

Álcool isopropílico (2-
propanol ou isopropanol) 
anidro, reagente anidro, 
pureza mínima de 99,5%, 
massa molecular 60,10, 
fórmula linear 
(CH3)2CHOH. Número de 
referência cas 67-63-0.   

FR 1L 2  R$                   833,00   R$                   1.666,00  

142 

ANIDRIDO ACÉTICO, 
ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO INCOLOR, 
TRANSLÚCIDO, ODOR 
PICANTE, PESO 
MOLECULAR 102,09, 
FÓRMULA QUÍMICA 
CH3CO)2O, GRAU DE 
PUREZA PUREZA 
MÍNIMA DE 97%, 
CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE 
P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 108-24-7 

FR 1L 2  R$                   239,00   R$                      478,00  



 

 

143 

AZUL DE BROMOTIMOL 
PA. - aspecto: cristais; 
finalidade: coloracao 
laminas laboratório de. 
Analises quimicas e 
industriais; formula 
molecular: 
C27H28Br2O5S;peso 
molecular: 624,39 

GRAMA 5  R$                   140,00   R$                      700,00  

144 

CORANTE, TIPO AZUL 
DE METILENO, 
ASPECTO FÍSICO PÓ, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS CI 52015 

GRAMA 6  R$                   109,00   R$                      654,00  

145 

CORANTE, TIPO AZUL 
DE TIMOL, ASPECTO 
FÍSICO PÓ 

GRAMA 5  R$                   348,00   R$                   1.740,00  

146 

Biftalato de potássio 
(hidrogenoftalato de 
potássio) - aspecto físico: 
pó ou cristal branco ou 
incolor, inodoro; peso 
molecular: 204,23 g/mol; 
fórmula química: 
HOOCC6H4COOK; grau 
de pureza mínima de 
99,5%; característica 
adicional: reagente PA.; 
número de referência 
química: cas 87724-7.  

FR 500G 4  R$                   140,00   R$                      560,00  

147 

Brometo de Potássio, 
aspecto físico pó, cristais 
ou grânulos brancos, 
inodoros, peso molecular 
102,89, fórmula química 
KBr, grau de pureza 
pureza mínima de 99%, 
característica adicional 
reagente PA., número de 
referência química cas 
7647-15-6 

FR 500G 2  R$                   252,00   R$                      504,00  



148 

CARBONATO DE 
POTÁSSIO, ASPECTO 
FÍSICO FINOS 
GRÂNULOS BRANCOS, 
INODOROS, PESO 
MOLECULAR 138,21, 
FÓRMULA QUÍMICA 
K2CO3 ANIDRO, GRAU 
DE PUREZA PUREZA 
MÍNIMA DE 99%, 
CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE 
P.A, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 584-08-7 

QUILOGRAM
A 

2  R$                     50,00   R$                      100,00  

149 

CARBONATO DE SÓDIO, 
ASPECTO FÍSICO PÓ OU 
CRISTAIS BRANCOS, 
HIGROSCÓPICOS, 
INODOROS, FÓRMULA 
QUÍMICA NA2CO3 
ANIDRO, PESO 
MOLECULAR 105,99, 
GRAU DE PUREZA 
PUREZA MÍNIMA DE 
99,5%, 
CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL PADRÃO 
PRIMÁRIO, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 497-19-8 

FR 500G 4  R$                   158,00   R$                      632,00  

150 

Ciclohexano - peso 
molecular: 84,16 g/mol; 
fórmula química: C6H12; 
grau de pureza mínima de 
99,5%; característica 
adicional: reagente 
PA./acs iso; número de 
referência química: cas 
110-82-7.   

FR 1L 2  R$                     84,00   R$                      168,00  



 

 

151 

Cloreto de cobre II PA, 
peso molecular 170,48, 
aspecto físico cristal azul 
esverdeado, inodoro, 
fórmula química 
CuCl2.2H2O (dihidratado), 
grau de pureza pureza 
mínima de 99%, 
característica adicional 
reagente acs, número de 
referência química cas 
10125-13-0  

FR 250g 4  R$                   125,00   R$                      500,00  

152 

Clorofórmio estabilizado 
com Etanol, aspecto físico 
líquido claro, incolor, odor 
forte característico, peso 
molecular 119,38, fórmula 
química CHCl3, grau de 
pureza pureza mínima de 
99%, característica 
adicional reagente p.a. 
Acs, número de referência 
química cas 67-66-3.  

FR 1L 2  R$                     70,00   R$                      140,00  

153 

Cromato de potássio - 
peso molecular: 194.21 
g/mol; grau de pureza 
mínima de 99%; 
característica adicional: 
reagente p.a.; número de 
referência química: cas 
778900-6.  

FR 250g 2  R$                     96,00   R$                      192,00  

154 

DETERGENTE, 
COMPOSIÇÃO ÁCIDO 
SULFÔNICO, 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO E 
ESTABILIZANTE, 
APLICAÇÃO LIMPEZA 
VIDRARIA DE 
LABORATÓRIO, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 
CONCENTRADO, PH 
NEUTRO, 
BIODEAGRADÁVEL, 
ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO  

BOMB 5L 5  R$                     80,00   R$                      400,00  



155 

Éter de petróleo, reagente 
pa acs iso. Mistura de 
hidrocarbonetos derivados 
do petróleo, com ponto de 
ebulição entre 30 e 60°c e 
pureza mínima de 95%. 
Número de referência cas 
8032-32-4.   

FR 1L 1  R$                     90,00   R$                        90,00  

156 

Éter dietílico, composição 
química (c2h5), aspecto 
físico líquido límpido, 
incolor, odor característico, 
pureza mínima de 99,5%, 
peso molecular 74,12, 
característica adicional 
reagente p.a. Anidro, 
número de referência 
química cas 60-29-7.  

FR 1L 6  R$                     68,00   R$                      408,00  

157 

FENOLFTALEÍNA, 
COMPOSIÇÃO 
C20H1404, PESO 
MOLECULAR 318,33, 
ASPECTO FÍSICO 
CRISTAL BRANCO A 
LEVEMENTE 
AMARELADO, 
CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE 
P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 77-09-8 

FR 250g 1  R$                     55,00   R$                        55,00  

158 

Ferro elementar, aspecto 
físico em pó ou granulado, 
cor cinza metálico 
brilhante, fórmula química 
Fe, peso molecular 55,85, 
teor de pureza pureza 
mínima de 99,98%, 
número de referência 
química cas 7439-89-6 

FR 500g 1  R$                     44,00   R$                        44,00  



 

 

159 

Formol (formaldeído), 
aspecto físico líquido 
incolor, límpido, fórmula 
química H2C=O, peso 
molecular 30,03, grau de 
pureza concentração entre 
37 e 40%, característica 
adicional reagente acs, 
número de referência 
química cas 50-00-0  

FR 1L 7  R$                     46,00   R$                      322,00  

160 

Glicerina  ≥99.5%, 
reagente analítico, 
Fórmula: 

HOCH₂CH(OH)CH₂OH, 
Peso Molecular: 92,09 
g/mol, Número CAS: 56-
81-5 

FR 1L 10  R$                   108,00   R$                   1.080,00  

161 

HEXANO, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO 
TRANSPARENTE, PESO 
MOLECULAR 86,18, 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
C6H14 (N-HEXANO), 
TEOR DE PUREZA 
PUREZA MÍNIMA DE 
95%, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE 
P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 110-54-3 

FR 1L 1  R$                     64,00   R$                        64,00  

162 

Hidróxido de amônio 
(amoníaco) - peso 
molecular: 35,05 g/mol; 
fórmula química: nh4oh; 
grau de pureza: teor de 
nh3 entre 28% e 30%; 
característica adicional: 
em solução aquosa, 
reagente p.a.; número de 
referência química: cas 
1336-21-6.  

FR 1L 2  R$                     37,00   R$                        74,00  



163 

Hidróxido de cálcio, 
aspecto físico pó ou cristal 
fino branco, fórmula 
química Ca(OH)2, peso 
molecular 74,09, grau de 
pureza pureza mínima de 
95%, característica 
adicional reagente p.a., 
número de referência 
química cas 1305-62-0 

FR 10 G 2  R$                     80,00   R$                      160,00  

164 

HIDRÓXIDO DE 
MAGNÉSIO, ASPECTO 
FÍSICO PÓ BRANCO, 
INODORO, FÓRMULA 
QUÍMICA MG(OH)2, 
PESO MOLECULAR 
58,32, GRAU DE PUREZA 
PUREZA MÍNIMA DE 
99%, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE, 
NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 1309-42-8 

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

165 

Hidróxido de potássio, 
aspecto físico escama ou 
lentilha branca, inodora, 
higroscópica, peso 
molecular 56,11, fórmula 
química KOH, grau de 
pureza teor mínimo de 
85%, característica 
adicional reagente p.a., 
número de referência 
química cas 1310-58-3 

FR 250g 1  R$                     83,00   R$                        83,00  

166 

Hipoclorito de sódio, 
aspecto físico líquido 
amarelo esverdeado, 
concentração teor mínimo 
de 12 % de cloro ativo, 
características adicionais 
produto concentrado, 
estabilizado 

FR 1L 2  R$                     26,00   R$                        52,00  



 

 

167 

IODETO DE SÓDIO, 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
NAI, PESO MOLECULAR 
149,89, ASPECTO 
FÍSICO PÓ CRISTALINO, 
BRANCO, INODORO, 
TEOR DE PUREZA 
PUREZA MÍNIMA DE 
99,5%, 
CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE 
P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 7681-82-5 

GRAMA 2  R$                     59,22   R$                      118,44  

168 

Magnésio - aspecto físico: 
em fita; fórmula química: 
Mg; peso molecular: 24,31 
g/mol; grau de pureza 
mínima de 99,5%; 
dimensões: 0,2mm x 
3mm; número de 
referência química: cas 
7439-95-4.  

GRAMA 4  R$                   210,99   R$                      843,96  

169 

NITRATO DE PRATA, 
ASPECTO FÍSICO 
CRISTAL INCOLOR, 
TRANSPARENTE, 
INODORO, FÓRMULA 
QUÍMICA AGNO3, PESO 
MOLECULAR 169,87, 
TEOR DE PUREZA 
PUREZA MÍNIMA DE 
99,5%, 
CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE 
P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 7761-88-8 

GRAMA 4  R$                   208,00   R$                      832,00  

170 

Óxido de cálcio, aspecto 
físico pó branco ou 
levemente amarelado, 
inodoro, peso molecular 
56,08, fórmula química 
CaO, grau de pureza 
pureza mínima de 98%, 
número de referência 
química cas 1305-78-8 

GRAMA 2  R$                     23,92   R$                        47,84  



171 

ÓXIDO DE COBRE, 
ASPECTO FÍSICO PÓ 
PRETO, FÓRMULA 
QUÍMICA CUO, PESO 
MOLECULAR 79,55, 
GRAU DE PUREZA 
PUREZA MÍNIMA DE 
99,5%, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 1317-38-0 

GRAMA 1  R$                     54,79   R$                        54,79  

172 

Óxido de magnésio, 
aspecto físico pó fino, 
leve, branco, inodoro, 
peso molecular 40,30, 
fórmula química MgO, teor 
de pureza pureza mínima 
de 95%, característica 
adicional reagente p.a., 
número de referência 
química cas 1309-48-4 

GRAMA 1  R$                     40,42   R$                        40,42  

173 

Óxido de zinco, aspecto 
físico pó finíssimo, branco 
amarelado, inodoro, 
fórmula química ZnO, 
peso molecular 81,38, 
grau de pureza pureza 
mínima de 99%, 
característica adicional 
reagente p.a., número de 
referência química cas 
1314-13-2 

FR 500g 1  R$                     49,44   R$                        49,44  

174 

Permanganato de 
potássio, aspecto físico pó 
cristalino marrom violáceo, 
inodoro, fórmula química 
KMnO4, peso molecular 
158,03, grau de pureza 
pureza mínima de 99%, 
característica adicional 
reagente p.a, número de 
referência química cas 
7722-64-7 

FR 500g 2  R$                     56,40   R$                      112,80  

175 

Peróxido de hidrogênio 
(água oxigenada), 
concentração 10 volumes 

FR 1L 2  R$                     13,98   R$                        27,96  

176 

Peróxido de hidrogênio 
(água oxigenada), 
concentração 40 volumes 

FR 1L 2  R$                     52,54   R$                      105,08  



 

 

177 

SALICILATO DE METILA, 
PESO MOLECULAR 
152,15, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO 
LÍMPIDO,INCOLOR À 
AMARELO PALHA,ODOR 
FORTE, FÓRMULA 
QUÍMICA C8H8O3, GRAU 
DE PUREZA PUREZA 
MÍNIMA DE 99%, 
CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE, 
NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 119-36-8 

FR 120ML 10  R$                     23,54   R$                      235,40  

178 

SOLUÇÃO TAMPÃO, 
LEITURA PH 9,0, 
APLICAÇÃO 
CALIBRAGEM DE 
PEAGÂMETRO 

FR 500ML 2  R$                     42,71   R$                        85,42  

179 

SOLUÇÃO TAMPÃO, 
LEITURA PH 7,0, 
APLICAÇÃO 
CALIBRAGEM DE 
PEAGÂMETRO 

FR 500ML 2  R$                     45,92   R$                        91,84  

180 

SOLUÇÃO TAMPÃO, 
LEITURA PH 4,0, 
APLICAÇÃO 
CALIBRAGEM DE 
PEAGÂMETRO 

FR 500ML 2  R$                     44,75   R$                        89,50  

181 

Sulfato de cobre - 
composição química: 
CuSO4.5H2O; aspecto 
físico: fino cristal azul; 
peso da molécula: 249,68 
g/mol; grau de pureza 
mínima de 99%; 
característica adicional: 
reagente p.a; número de 
referência química: cas: 
7758-99-8. 

FR 500g 2  R$                     63,00   R$                      126,00  



182 

Sulfato de magnésio - 
aspecto físico: cristal 
incolor, brilhante, inodoro, 
amargo; fórmula química: 
MgSO4 anidro; massa 
molecular: 120,39 g/mol. 
Teor de pureza mínima de 
98%; característica 
adicional: reagente p.a.; 
número de referência 
química: cas 7487-88-9. 

FR 500g 2  R$                     25,00   R$                        50,00  

183 

Sulfato de potássio, peso 
molecular 174,26, aspecto 
físico cristais brancos, 
inodoros, fórmula química 
K2SO4, grau de pureza 
pureza mínima de 99%, 
característica adicional 
reagente p.a. Acs, número 
de referência química cas 
7778-80-5 

KG 1  R$                     51,00   R$                        51,00  

184 

Tetraborato de sódio, 
(boráx) peso molecular 
381,37, aspecto físico pó 
branco, cristalino, inodoro, 
fórmula química 
Na2B4O7.10H2O 
(decahidratado), teor de 
pureza mínima de 99,5% 
característica adicional 
reagente p.a. Acs isso, 
número de referência 
química cas 1303-96-4 

KG 1  R$                     49,98   R$                        49,98  

185 

Tetracloreto de carbono, 
aspecto físico líquido 
límpido,incolor,cheiro doce 
característico, peso 
molecular 153,82, fórmula 
química CCl4, grau de 
pureza pureza mínima de 
99,8%, característica 
adicional reagente p.a., 
número de referência 
química cas 56-23-5 

FR 1L 3  R$                1.366,48   R$                   4.099,44  



 

 

186 

TOLUENO, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO 
INCOLOR, ODOR 
CARACTERÍSTICO DE 
BENZENO, 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
C7H8, PESO 
MOLECULAR 92,14, 
TEOR DE PUREZA 
PUREZA MÍNIMA DE 
99,5%, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA 
CAS 108-88-3 

FR 1L 1  R$                   234,72   R$                      234,72  

187 

Zn(s) (zinco metálico em 
pó) aspecto físico: pó 
branco azulado ou cinza 
prata, inodoro; fórmula 
química: zn.; peso 
molecular: 65,38 g/mol; 
grau de pureza mínima de 
99,8%; característica 
adicional: reagente p.a.; 
número de referência 
química: cas 7440-66-6.  

FR 250G 2  R$                     55,50   R$                      111,00  

188 

Almofariz, material 
porcelana, diâmetro 9,20, 
altura 5, aplicação 
laboratório, características 
adicionais com pistilo de 
porcelana e cabo de 
madeira, capacidade 100 
ml  

und 15  R$                     58,92   R$                      883,80  

189 

Balão volumétrico, em 
polipropileno, com tampa,  
capacidade 100 ml.  

und 3  R$                   138,20   R$                      414,60  

190 

Bastão laboratório, 
material teflon, 
comprimento 300mm, 
diâmetro 8mm, com 
pontas lapidada, aplicação 
laboratório.  

und 10  R$                     13,60   R$                      136,00  

191 

Bastão laboratório, 
material vidro, 
comprimento 300mm, 
diâmetro 8mm, com 
pontas lapidada, aplicação 
laboratório.  

und 20  R$                     13,60   R$                      272,00  



192 

Becker em polipropileno 
graduado, capacidade 
1000ml 

und 4  R$                     27,30   R$                      109,20  

193 

Cadinho gooch de 
porcelana forma alta, 
altura 30mm, capacidade 
10ml.  

und 5  R$                     34,17   R$                      170,85  

194 

Condensador de graham, 
serpentina, 02 juntas 
esmerilhadas 24/40, 
comprimento 300mm, com 
uma ponta de 
gotejamento.  

und 10  R$                     77,81   R$                      778,10  

195 

Condensador liebig (reto) 
com duas juntas 24/40 e 
ponta gotejadora, tamanho 
de 300 mm.   

und 10  R$                   147,76   R$                   1.477,60  

196 

Conexão de laboratório, 
material vidro borosilicato 
transparente, ângulo de 
60°, três juntas 24/40, 
sendo 
(2 machos e 1 fêmea), 
comprimento aprox. (mm) 
206,  aplicação destilação. 

und 10  R$                     26,78   R$                      267,80  

197 

Frasco conta-gotas, 
material teflon, capacidade 
60ml, características 
adicionais com tampa 
branca leitosa, aplicação 
uso laboratorial 

und 5  R$                   166,00   R$                      830,00  

198 

Frasco de vidro ambar 
pequeno para solo 125mL, 
dimensão: 54mm x 95mm 
com tampa rosqueável de 
polipropileno e septo de 
PTFE                          

und 5  R$                     18,60   R$                        93,00  

199 

Frasco laboratório, tipo 
reagente, material vidro 
âmbar, capacidade 
100mL, graduação 
graduado, tipo tampa 
rosqueável com vedação  

und 5  R$                   128,38   R$                      641,90  



 

 

200 

Frasco laboratório, tipo 
reagente, material vidro 
âmbar, capacidade 
250mL, graduação 
graduado, tipo tampa 
rosqueável com vedação  

und 10  R$                   359,00   R$                   3.590,00  

201 

Frasco laboratório, tipo 
reagente, material vidro 
âmbar, capacidade 
500mL, graduação 
graduado, tipo tampa 
rosqueável com vedação  

und 10  R$                   185,39   R$                   1.853,90  

202 

Frasco laboratório, tipo vial 
de vidro âmbar 40 ml com 
tampa rosqueável com 
teflon para solução  

und 100  R$                       7,30   R$                      730,00  

203 

Funil analítico de vidro 
raiado, diâmetro 100mm, 
ângulo 60', haste curta 
100mm 

und 15  R$                       8,90   R$                      133,50  

204 

Funil de separação de 
vidro, com tampa em 
polipropileno e torneira de 
Teflon, forma de pêra, 
capacidade 125mL 

und 10  R$                   341,25   R$                   3.412,50  

205 

Lamparina de vidro, 
capacidade de 100 ml, 
com tampa e pavio. 

und 5  R$                     30,69   R$                      153,45  

206 
Pesa Filtro Forma Baixa, 
capacidade 50mL und 5  R$                     84,20   R$                      421,00  

207 

Proveta em polipropileno 
com base hexagonal, 
graduação em alto relevo, 
capacidade 100mL 

und 15  R$                     30,66   R$                      459,90  



208 

Sistema de filtração, em 
vidro borosilicato, frasco 
com adaptador e junta 
esmerilhada para 
aplicação de vácuo 
capacidade de 1 litro; funil 
com base de vidro 
sinterizado com +/- 50 mm 
de diâmetro, tipo placa 
porosa (para uso com 
membranas filtrantes de 
+/- 47 mm de diâmetro ); 
copo com capacidade de 
+/- 300 ml; pinça metálica 
para fixação. 

und 1  R$                   968,70   R$                      968,70  

209 

Termômetro de vidro, 
escala interna - 10°C a + 
200°C; Divisão: 1°C; 
Capilar: transparente; 
enchimento: álcool. 

und 1  R$                   187,60   R$                      187,60  

210 

Tubo capilar em vidro. 
Comprimento: 75 mm 
diâmetro interno: 1 mm 
diâmetro externo: 1,5mm. 
Sem heparina 

und 500  R$                       4,05   R$                   2.025,00  

211 

Vial de vidro ambar 1,8-
2mL com boca rosqueável 
de 9mm com tampa de 
polipropileno com septo de 
silicone 

cx 100un 1  R$                   157,00   R$                      157,00  

212 

Alça de Níquel-Cromo 
Para Cabo de Kölle, 
extremidade com virola Ø 
5mm, 100mm 
comprimento 

und 10  R$                     19,00   R$                      190,00  

213 ALGODÃO HIDRÓFILO. PCT 500g 6  R$                     29,90   R$                      179,40  

214 

Anel de aço inox com 
mufa de alumínio, 
diâmetro de 7 cm, para 
funil de separação  

und 8  R$                     78,99   R$                      631,92  

215 

Bandeja de plástico com 
tampa - 42,5 x 30,5 x 
14,4cm.  

und 3  R$                     48,25   R$                      144,75  



 

 

216 

Bandeja de polietileno 
altura 6,3 cm, largura 20 
cm, comprimento 29 cm, 
uso laboratorial, cor 
branca.  

und 8  R$                     30,60   R$                      244,80  

217 

Bandeja de polietileno 
altura 7,9 cm, largura 27 
cm, comprimento 43 cm, 
uso laboratorial, cor 
branca.  

und 8  R$                     66,95   R$                      535,60  

218 

Barra magnética em forma 
poligonal lisa, revestida de 
teflon, adequada para 
frascos de fundo redondo. 
Dimensões 7 x 30mm.  

und 4  R$                     19,13   R$                        76,52  

219 

Barra magnética em forma 
poligonal lisa,revestida em 
teflon,adequadas para nos 
frascos redondos. 
Dimensões 5x 15mm  

und 12  R$                     17,69   R$                      212,28  

220 

Cabo de Kolle, com 
ponteira para fixação da 
alça rosqueável; 
comprimento de 250mm. 

und 10  R$                     99,23   R$                      992,30  

221 

Caixa térmica, em 
polipropileno, resistente ao 
impacto. Capacidade: 47 
litros. Peso: 5,22 kg 
dimensões embalagem: 
64,8 x 43,2 x 35,5 cm. Uso 
em laboratório.   

und 3  R$                   588,99   R$                   1.766,97  

222 

Densímetro escala 
0,700/1,000; divisão 
0,003g/ml, comprimento 
290mm calibrado a 20ºC.  

und 3  R$                   114,37   R$                      343,11  

223 

Escova para Lavagem de 
vidrarias com cerdas em 
crina, comprimento total 
25,5cm diâmetro 1,5cm  

und 4  R$                       4,76   R$                        19,04  

224 

Escova para Lavagem de 
vidrarias com cerdas em 
crina, comprimento total 
30cm diâmetro 3cm 

und 4  R$                       6,46   R$                        25,84  

225 

Escova para Lavagem de 
vidrarias com cerdas em 
crina, comprimento total 
40cm, diâmetro 5cm  

und 4  R$                       9,70   R$                        38,80  



226 

Espátula com colher e pá, 
chapa de aço inóx com 15 
cm de comprimento  

und 5  R$                     27,90   R$                      139,50  

227 

Estante em polipropileno 
(pp) para 20 tubos de 
falcon de 50 ml ou 30 
tubos de falcon de 15 ml.  

und 10  R$                     39,00   R$                      390,00  

228 

Filtro de máscara contra 
vapores ácidos e 
solventes orgânicos 

und 1  R$                     50,68   R$                        50,68  

229 

Gelo reciclável para 
refrigeração no transporte 
de amostras de água. 
Com prazo de validade 
mínima de 24 meses a 
contar da data de 
recebimento pela 
instituição.  

und 10  R$                     12,23   R$                      122,30  

230 
LÃ DE VIDRO (FIBRA 
MÉDIA) P.A.  pct 100g 1  R$                   425,20   R$                      425,20  

231 

Lâminas Histológicas de 
Vidro, com borda fosca - 
75x25mm. Pacote com 50 
unidades. 

Pct 20  R$                   100,34   R$                   2.006,80  

232 
Lamínulas de Vidro - 
22x22mm CX c/ 1000 2  R$                     54,23   R$                      108,46  

233 

Luva para procedimento 
não cirúrgico-nitrilo. Luva 
de borracha sintética 
(nitrílica). Superfície 
microtexturizada. Cor azul. 
Ambidestra. Não estéril. 
Sem pó bioabsorvível. 
Sem látex. Sem proteína. 
Tamanho: G.  

Unidade 100  R$                       2,10   R$                      210,00  

234 

Luva para procedimento 
não cirúrgico-nitrilo. Luva 
de borracha sintética 
(nitrílica). Superfície 
microtexturizada. Cor azul. 
Ambidestra. Não estéril. 
Sem pó bioabsorvível. 
Sem látex. Sem proteína. 
Tamanho: M.  

Unidade 100  R$                       1,89   R$                      189,00  



 

 

235 

Luva para procedimento 
não cirúrgico-nitrilo. Luva 
de borracha sintética 
(nitrílica). Superfície 
microtexturizada. Cor azul. 
Ambidestra. Não estéril. 
Sem pó bioabsorvível. 
Sem látex. Sem proteína. 
Tamanho: P.  

Unidade 100  R$                       1,93   R$                      193,00  

236 

Luva procedimento em 
látex tamanho G; luva para 
procedimento não 
cirúrgico, material latéx 
natural íntegro e uniforme. 
Tamanho grande. 
Lubrificada com pó 
bioabsorvível, descartável, 
apresentação atóxica. Tipo 
ambidestra, modelo 
anatômico, finalidade 
resistente a tração.  

cx 100und 10  R$                   146,99   R$                   1.469,90  

237 

Luva procedimento em 
látex tamanho M; luva 
para procedimento não 
cirúrgico, material latéx 
natural íntegro e uniforme. 
Tamanho média. 
Lubrificada com pó 
bioabsorvível, descartável, 
apresentação atóxica. Tipo 
ambidestra, modelo 
anatômico, finalidade 
resistente a tração.  

cx 100und 20  R$                   157,00   R$                   3.140,00  

238 

Luva procedimento em 
látex tamanho P; luva para 
procedimento não 
cirúrgico, material latéx 
natural íntegro e uniforme. 
Tamanho pequeno. 
Lubrificada com pó 
bioabsorvível, descartável, 
apresentação atóxica. Tipo 
ambidestra, modelo 
anatômico, finalidade 
resistente a tração.  

cx 100und 20  R$                   157,00   R$                   3.140,00  



239 

Máscara contra gases - 
tipo semifacial- tamanho p, 
respirador (máscara) do 
tipo peça semifacial 
filtradora que operam com 
filtros duplos, tamanho 
pequeno. Corpo do 
respirador em silicone, 
com duas válvulas de 
inalação e uma de 
exalação. Cartuchos e 
válvulas em plástico 
resistente a temperatura. 

und 3  R$                   159,00   R$                      477,00  

240 

Máscara descartável, 
branca simples, 
confeccionada em 
polipropileno, com clip 
nasal e elástico. 

cx 50und 8  R$                     38,90   R$                      311,20  

241 

Mufa, material alumínio, 
tipo dupla, abertura até 
16mm. 

und 20  R$                   110,49   R$                   2.209,80  

242 

Óculos de segurança com 
lente única incolor em 
policarbonato, com 
tratamento anti-risco e 
antiembaçante nos lados 
interno e externo, proteção 
lateral acoplada, hastes 
dobráveis e armação na 
cor preta em nylon com 
ajuste telescópico 
montadas diretamente no 
corpo da lente, ponte 
nasal de policarbonato 
injetada na mesma peça 
da lente e cordão de 
segurança. Com 
certificado de aprovação 
27410 do ministério do 
trabalho. 

cx 10und 5  R$                     78,99   R$                      394,95  

243 

Papel filtro qualitativo 
redondo gramatura de 80 
g/m2, 12 cm de diâmetro.  

cx 100und 7  R$                     98,90   R$                      692,30  

244 

Papel filtro, tipo 
quantitativo, tipo filtração 
média, diâmetro 15 cm.  

cx 100und 4  R$                     84,70   R$                      338,80  

245 
Papel indicador tornassol 
azul.  Unidade 500  R$                       0,70   R$                      350,00  



 

 

246 
Papel indicador tornassol 
vermelho.  Unidade 500  R$                       0,70   R$                      350,00  

247 
Papel indicador universal 
de ph 0-14.  Unidade 500  R$                       0,74   R$                      370,00  

248 
Parafilm "m" rolo com 10,2 
cm (4") largura x 38,1 m Rolo 2  R$                   388,00   R$                      776,00  

249 

Pegador de barra 
magnética revestido de 
teflon, com 8mm x 250mm 

und 3  R$                   158,28   R$                      474,84  

250 

Pérola de vidro 
embalagem de 1 kilo, nos 
diâmetros 5mm 

pct 1kg 2  R$                     54,61   R$                      109,22  

251 

Pinça de madeira para 
tubos de ensaio, 
comprimento de 18 cm. 

und 12  R$                       5,52   R$                        66,24  

252 

Pinça em inox tipo tenaz 
para cadinhos, garra em 
ponta curva (L), 40cm 
comprimento 

und 4  R$                     82,38   R$                      329,52  

253 

Pinça para bureta com 
mufa, abertura 120mm, 
cabo com 140mm; 
comprimento de 240mm, 
garras em pá. 

und 10  R$                     43,60   R$                      436,00  

254 

Pinça para condensador, 
material em alumínio 
fundido, e garras 
revestidas com pvc, fixa, 
com 3 dedos, sem mufa 
fixa, cabo em alumínio, 
abertura de 120 mm  

und 20  R$                     62,00   R$                   1.240,00  

255 

Pipeta pasteur 
descartável, graduada, 
capacidade de 3 ml, 
material polietileno, 150 
mm de comprimento.  

und 20  R$                       0,70   R$                        14,00  

256 
Ponteira para micropipeta 
universal de 10000µL  Unidade 100  R$                       1,12   R$                      112,00  

257 
Ponteira para micropipeta 
universal de 5000µL   Unidade 100  R$                       3,15   R$                      315,00  

258 
Seringa Descartável sem 
agulha, 10ml.  Unidade 400  R$                       1,88   R$                      752,00  

259 
Seringa Descartável sem 
agulha, 3ml.  Unidade 400  R$                       1,90   R$                      760,00  



260 

Tela laboratório, material 
em arame, tratamento 
superficial com disco 
central em amianto, 
dimensões cerca de 20 x 
20 cm.  

und 10  R$                     57,00   R$                      570,00  

261 

ÁGAR BATATA 
DEXTROSE 
GRANULADO. FRASCO 
COM 500g. Composição 
por litro do meio conforme 
especificações abaixo: 
Infusão de 200g de batata 
- 4,0 g 
Glicose - 20,0 g 
Ágar - 15,0 g 
Referência: Merck ou 
similar. 
O material deverá ser 
fornecido com certificado 
de análise referente ao 
lote de fabricação, por 
produtor acreditado a ISO 
13485:2003. 
e validade mínima de 01 
ano. 

FR 500 ML 5  R$                   705,12   R$                   3.525,60  



 

 

262 

ÁGAR SABOURAUD 
DEXTROSADO. Frasco 
com 500g. Composição 
por litro do meio conforme 
especificações abaixo: 
Dextrose 40,0 g 
Peptonas 10,0 g 
Agar 15,0 g 
Referência: Merck ou 
similar. 
O material deverá ser 
fornecido com certificado 
de análise referente ao 
lote de fabricação, por 
produtor acreditado a ISO 
13485:2003. 
e validade mínima de 01 
ano. 
No certificado do meio de 
cultura deve conter os 
resultados da recuperação 
e cor da colônia para os 
microrganismos 
considerados controle 
positivo e negativo. 

FR 500 ML 5  R$                   441,55   R$                   2.207,75  



263 

ÁGAR TSA. Frasco com 
500g. Composição por litro 
do meio conforme 
especificações abaixo: 
Triptona (Peptona de 
caseína-digestão tríptica 
ou pancreática) -15,0 g 
Peptona de farinha de soja 
- 5,0 g 
Cloreto de sódio - 5,0 g 
Agar - 15,0 g 
O material deverá ser 
fornecido com certificado 
de análise referente ao 
lote de fabricação, por 
produtor acreditado a ISO 
13485:2003 e validade 
mínima de 01 ano. 
No certificado do meio de 
cultura deve conter os 
resultados da recuperação 
e cor da colônia para os 
microrganismos 
considerados controle 
positivo e negativo. 

FR 500 ML 5  R$                   596,39   R$                   2.981,95  

264 

EXTRATO DE CARNE 
(Beef Extract). Frasco com 
500g. O material deverá 
ser fornecido com 
certificado de análise 
referente ao lote de 
fabricação, por produtor 
acreditado a ISO 
13485:2003. e validade 
mínima de 01 ano. 
No certificado do meio de 
cultura deve conter os 
resultados da recuperação 
e cor da colônia para os 
microrganismos 
considerados controle 
positivo e negativo. 

FR 500 ML 2  R$                   569,86   R$                   1.139,72  

265 

Bico de bunsen com 
registro, guia da chama 
cromada. Dimensões: 
11mm de diâmetro x 15cm 
de altura. 

und 8  R$                   152,05   R$                   1.216,40  



 

 

266 

GERADOR DE 
ANAEROBIOSE COM 
INDICADOR. 
O material deverá ser 
fornecido com certificado 
de análise referente ao 
lote de fabricação e 
validade mínima de 01 
ano. 

Unidade 20  R$                     25,00   R$                      500,00  

267 

Micropipeta, tipo 
monocanal, volume 
variável de 1000 a 5.000 
ul, com ejetor automático 
de ponteiras, visor 
numérico para fácil 
identificação do volume, 
parte inferior removível 
para que possa ser 
autoclavada. Uso em 
laboratório. 

und 2  R$                1.057,12   R$                   2.114,24  

268 

ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO 
HIDRATADO, TEOR 
ALCOÓLICO 70_(70¨GL), 
APRESENTAÇÃO 
LÍQUIDO 

BOMB 5L 10  R$                     57,12   R$                      571,20  

269 

ÁLCOOL ETÍLICO 
COMERCIAL. ÁLCOOL 
ETÍLICO LIMPEZA DE 
AMBIENTES, TIPO 
ETÍLICO, APARÊNCIA 
VISUAL LÍQUIDO, 
LÍMPIDO, ISENTO DE 
PARTÍCULAS, 
APLICAÇÃO LIMPEZA, 
CONCENTRAÇÃO 48 
INPM 

FR 1L 20  R$                       9,90   R$                      198,00  

270 

Álcool metílico (metanol) - 
fórmula química: CH3OH; 
peso molecular: 32,04 
g/mol; grau de pureza 
maior que 99%; 
característica adicional: 
reagente PA./acs iso; 
número de referência 
química: cas 67-56-1.  

FR 1L 7  R$                   278,00   R$                   1.946,00  

271 
Limpa Contatos Referência 

ORBI para circuitos Elétricos 
Unidade 50  R$                     27,28   R$                   1.364,00  



272 
Ícone de identificação S5 

para cabos do tipo par 
trançado 5e – cor amarelo 

CAIXA 200  R$                     17,00   R$                   3.400,00  

273 

ALICATE DE INSERÇÃO 
punch-down 110/88 ft-3140 

de 
cabos tipo utp cat. 5, para 

keystone e patch panel com: 
Lâmina intercambiável com 
ou sem corte; Porta lâmina; 

Posição de impacto regulável 

UNIDADE 12  R$                     42,90   R$                      514,80  

274 
Alicate de corte em aço 

cromo vanádio, 5” 
UNIDADE 12  R$                     54,60   R$                      655,20  

275 
Alicate de bico em aço 
cromo vanádio, 5+B12” 

UNIDADE 12  R$                   100,19   R$                   1.202,28  

276 

SUPORTE FIXAÇÃO 
PROJETOR, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS HASTES MÓVEIS 

PARA ADAPTAÇÃO AO 
PROJETOR E AJUSTE, ALTURA 

MÍNIMA 34 CM 

UNIDADE 4  R$                   163,80   R$                      655,20  



 

 

277 

Maleta de ferramentas com 
187 peças exclusivas em mm; 
01 Soquete de 1/4 polegadas 

- 6 mm; 01 Soquete de 
1/4 polegadas - 7 mm; 01 

Soquete de 1/4 polegadas - 8 
mm; 01 Soquete de 1/4 
polegadas - 9 mm; 01 

Soquete de 
1/4 polegadas - 10 mm; 01 
Soquete de 1/4 polegadas - 

11 
mm; 01 Soquete de 1/4 
polegadas - 12 mm; 01 

Soquete 
de 1/4 polegadas - 13 mm; 

01 Soquete de 1/2 polegadas 
- 

10 mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 11 mm; 01 

Soquete de 1/2 polegadas - 
12 mm; 01 Soquete de 1/2 

polegadas - 13 mm; 01 
Soquete de 1/2 polegadas - 

14 
mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 15 mm; 01 

Soquete 
de 1/2 polegadas - 16 mm; 

01 Soquete de 1/2 polegadas 
- 

17 mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 18 mm; 01 

Soquete de 1/2 polegadas - 
19 mm; 01 Soquete de 1/2 

polegadas - 20 mm; 01 
Soquete de 1/2 polegadas - 

21 
mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 22 mm; 01 

Soquete 
de 1/2 polegadas - 23 mm; 

01 Soquete de 1/2 polegadas 
- 

24 mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 27 mm; 01 

Soquete de 1/2 polegadas - 
30 mm; 04 Extensores para 

soquetes; 01 Extensor 
articulado de 1/4 polegada; 

UNIDADE 7  R$                   757,00   R$                   5.299,00  



02 
Chaves soquete longa 1/2 

polegadas; 02 cabo ´´T´´; 01 
Extensor articulado 1/2 

polegada; 01 Chave Allen de 
1,5 

mm; 01 Chave Allen de 2 
mm; 01 Chave Allen de 2,5 

mm; 
01 Chave Allen de 3 mm; 01 

Chave Allen de 4 mm; 01 
Chave Allen de 5 mm; 01 
Chave Allen de 6 mm; 01 

Chave 
Allen de 8 mm; 01 Chave 

Allen de 10 mm; 02 Chaves 
catraca com reversão; 01 

Caixa alumínio. Dados 
Técnicos 

(sujeitos a alterações) - Peso 
aprox. do produto: 15 Kg. - 

Peso aprox. com 
embalagem: 15,5 Kg. - 

Dimensões 
aprox. do produto (L x A x P): 

48 x 15 x 37 cm. - 
Dimensões aprox. com 

embalagem (L x A x P): 48 x 
15 x 

37 cm. - Prazo de Garantia: 
03 meses de garantia legal 

cromo vanádio e maleta para 
organizar suas peças com 

praticidade. Indicado para o 
auxilio em manutenção, 
reparos e consertos que 
necessitam de chaves e 
acessórios específicos. - 

Modelo: 187 PCS. - Material: 
Cromo vanádio; Plástico. - 
Quantidade de peças: 187 

peças. - Indicado para: 
Serviços gerais. Acompanha 

estojo - CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM: 01 Estilete 18 
mm; 01 Martelo tipo unha 

12 polegadas; 01 Trena 5 m; 
01 

Nível 12 polegadas; 60 
pequenas peças metálicas; 



 

 

02 
Grampos nylon; 01 Captador 
de peças; 01 Fita isolante 9 

m; 01 Pistola de cola; 01 
Alicate bico longo 8 

polegadas; 
01 Alicate corte diagonal 7´´ 

polegadas; 01 Alicate tipo 
ford 6 polegadas; 01 Alicate 

bomba d´´água 10 
polegadas; 01 Alicate de 
pressão 7 polegadas; 01 

Alicate 
prensa terminais 8 

polegadas; 01 Chave de 
fenda 6 x 38; 

01 Chave de fenda 3 x 75; 01 
Chave de fenda 5 x 75; 01 

Chave de fenda 4 x 100; 01 
Chave de fenda 6 x 100; 01 
Chave de fenda 5 x 125; 01 
Chave de fenda 3 x 100; 01 

Chave Philips 2 x 38; 01 
Chave Philips 0 x 75; 01 

Chave 
Philips 3 x 150; 01 Chave 
Philips 1 x 100; 02 Chaves 
Philips 2 x 100; 01 Chave 

Philips 2 x 150; 06 Chaves de 
precisão; 01 Bit borboleta; 

01 Chave de fenda para 
soquetes; 05 Bits SL - 3, 4, 5, 
6 e 7 mm; 04 Bits PH - 0, 1, 
2 e 3 mm; 03 Bits PZ - 1, 2 e 
3 mm; 06 Bits H - 3, 4, 5, 6, 
7 e 8 mm; 06 Bits T - 10, 15, 

20, 25, 30 e 35 mm. 01 
Chave de fenda para bits 
com reversão; 01 Chave 

porta 
bits; 01 Chave de teste 100 - 

250 Volts; 01 Chave de 
ajustável 8 polegadas; 01 

Chave combinada de 6 mm; 
01 

Chave combinada de 8 mm; 
01 Chave combinada de 10 

mm; 01 Chave combinada de 
11 mm; 01 Chave 

combinada de 12 mm; 01 



Chave combinada de 13 mm; 
01 Chave combinada de 14 

mm; 01 Chave combinada de 
15 mm; 01 Chave combinada 

de 17 mm; 01 Chave 
combinada de 19 mm; 01 
Adaptador articulado 1/2 

polegada; 01 Soquete de 1/4 
polegadas - 4 mm; 01 

Soquete de 1/4 polegadas - 
4,5 mm; 01 Soquete de 1/4 

polegadas - 5 mm; 01 
Soquete de 1/4 polegadas - 
5,5 mm; 01 Soquete de 1/4 

polegadas - 6 mm; 01 
Soquete de 

1/4 polegadas - 7 mm; 01 
Soquete de 1/4 polegadas - 8 

mm; 01 Soquete de 1/4 
polegadas - 9 mm; 01 

Soquete de 
1/4 polegadas - 10 mm; 01 
Soquete de 1/4 polegadas - 

11 
mm; 01 Soquete de 1/4 
polegadas - 12 mm; 01 

Soquete 
de 1/4 polegadas - 13 mm; 

01 Soquete de 1/2 polegadas 
- 

10 mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 11 mm; 01 

Soquete de 1/2 polegadas - 
12 mm; 01 Soquete de 1/2 

polegadas - 13 mm; 01 
Soquete de 1/2 polegadas - 

14 
mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 15 mm; 01 

Soquete 
de 1/2 polegadas - 16 mm; 

01 Soquete de 1/2 polegadas 
- 

17 mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 18 mm; 01 

Soquete de 1/2 polegadas - 
19 mm; 01 Soquete de 1/2 

polegadas - 20 mm; 01 
Soquete de 1/2 polegadas - 

21 



 

 

mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 22 mm; 01 

Soquete 
de 1/2 polegadas - 23 mm; 

01 Soquete de 1/2 polegadas 
- 

24 mm; 01 Soquete de 1/2 
polegadas - 27 mm; 01 

Soquete de 1/2 polegadas - 
30 mm; 04 Extensores para 

soquetes; 01 Extensor 
articulado de 1/4 polegada; 

02 
Chaves soquete longa 1/2 

polegadas; 02 cabo ´´T´´; 01 
Extensor articulado 1/2 

polegada; 01 Chave Allen de 
1,5 

mm; 01 Chave Allen de 2 
mm; 01 Chave Allen de 2,5 

mm; 
01 Chave Allen de 3 mm; 01 

Chave Allen de 4 mm; 01 
Chave Allen de 5 mm; 01 
Chave Allen de 6 mm; 01 

Chave 
Allen de 8 mm; 01 Chave 

Allen de 10 mm; 02 Chaves 
catraca com reversão; 01 

Caixa alumínio. Dados 
Técnicos 

(sujeitos a alterações) - Peso 
aprox. do produto: 15 Kg. - 

Peso aprox. com 
embalagem: 15,5 Kg. - 

Dimensões 
aprox. do produto (L x A x P): 

48 x 15 x 37 cm. - 
Dimensões aprox. com 

embalagem (L x A x P): 48 x 
15 x 

37 cm. - Prazo de Garantia: 
03 meses de garantia legal 

278 
Alicate universal em aço 

cromo vanádio, 8” 
UNIDADE 12  R$                     72,59   R$                      871,08  



279 

Pinça vegetal 
PINÇA, anti-estatica, em aco 
inox, curva 125mm - hk-15, 
utilizada em bancadas, com 

finalidade de remover ou 
instalar componentes 

eletronicos sem os danificar 

UNIDADE 22  R$                     66,40   R$                   1.460,80  

280 
Pincel de limpeza para 

componentes eletrônicos de 
5 cm 

UNIDADE 22  R$                     14,50   R$                      319,00  

281 

Ícone de identificação S5 
para cabos do tipo par 

trançado 
5e – cor azul 

CAIXA 200  R$                     17,00   R$                   3.400,00  

282 
Solda Estanho 1.0mm 60x40 

Rolo 500g 
Unidade 5  R$                     89,28   R$                      446,40  

 

 

ITE
M DESCRIÇÃO UND MEDIDA 

QUANTIDAD
E 

 VALOR 
UNITÁRIO   TOTAL  

283 

Objeto: LUVA DE 
PROCEDIMENTO DE VINIL 
(Indicada para todas as pessoas, 
inclusive alérgicas)Descrição 
detalhada:  Luva para 
procedimento não cirúrgico; 
Confeccionada em Vinil (polivinil 
Cloreto Plastisol), látex free; Uso 
único; Luva para procedimento 
não cirúrgico; Confeccionada em 
Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura 
uniforme; Resistente a tração 
sem provocar estiramento; 
Isenta de Talco lubrificante; 
Isenta de Irritantes Dérmicos; 
Atóxica; Formato Ambidestro;  
Modelo em Formato Anatômico; 
Punho Ajustado e de fácil 
calçamento; Embalagem 
Resistente com Indicação de 
abertura picotada,  contendo 
identificação do produto, lote e 
validade; Todo o Material Deve 
Ser Resistente; Permitir 
manuseio e utilização segura 
para uso em Ambiente com risco cx c/ 100 und 10 R$ 58,00 

 R$       
580,00  



 

 

biológico; Deve Apresentar 
Certificado De Aprovação (Ca) De 
Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na 
Anvisa  e selo de conformidade 
do INMETRO; Tamanho P, M e G. 

284 

Objeto: HIPOCLORITO DE SÓDIO 
A 2%; Descrição detalhada:  
Sanitizante líquido, à base de 
hipoclorito de sódio, com 2% de 
concentração, para utilização em 
equipamentos, utensílios, pisos, 
paredes, balcões climatizados, 
com amplo espectro 
antibacteriano;O produto deverá 
estar disposto em embalagem 
tipo galão com 05 litros e conter 
todas as informações necessárias 
no rótulo como modo de usar, 
data de fabricação e validade, 
composição química, 
advertências e registro no 
Ministério da Saúde;A empresa 
fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de 
Segurança dos ProdutosQuímicos 
(FISPQ);Validade mínima de 06 
meses na data de entrega do 
produto. galão 5 litros 100 R$ 21,00  R$   2.100,00  



285 

Objeto: TOTEM PARA 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS; 
Descrição detalhada: Totem 
Display Suporte Para Álcool em 
gel com acionamento por Pedal, 
acompanhado de embalagem 
dosadora, fabricado em MDF ou 
em Poliestireno;Capacidade 
mínima de 1L já inclusa no 
totem; Dimensões (1,5m de 
altura x 0,45 m de largura); 
Acabamento: Adesivação 
personalizada. und 6 R$ 345,00  R$   2.070,00  

286 

Objeto: QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIA (indicado para 
desinfecção de equipamentos 
eletrônicos);Descrição detalhada:  
Desinfetante à base de 
quaternário de amônia, princípio 
ativo Cloreto de Alquil Dimetil 
Benzil Amônio / Cloreto de 
Didecil Dimetil Amônio – 5ª 
geração – em concentração de 
4%, sem perfume, sem álcool, 
não corrosivo; A empresa 
fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de 
Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Para a 
desinfecção diretamente sobre 
as superfícies contaminadas 
como bancadas, mesas, 
macas,mobiliário hospitalar, 
colchões,  maçanetas, telefones, 
pias, ralos, vasos sanitários, 
cestos de lixo, equipamentos 
eletrônicos. Com registro na 
ANVISA. galão 5 litros 50 R$ 36,00  R$   1.800,00  

287 

Objeto: Papel Toalha 
interfolhada; Descrição 
detalhada:  Fardo com 1000 
folhas. Toalha de Papel 
Interfolhada, Material 100% 
Fibras Celulósicas, 
MedidaComprimento 24 cm, 
Largura 21 cm, Cor Branca. Fardo 400 R$ 15,00  R$   6.000,00  



 

 

288 

Objeto: Dispenser Papel Toalha 
interfolhado; Capacidade para 
750 folhas com comprimento de 
24 cm, largura de 21 cm cada. 
Preparado para fixação em 
parede.  Visor transparente que 
permite a visualização do 
conteúdo, facilitando o 
abastecimento. Espaço interno 
com todas as paredes revestidas 
que garantem mais higiene 
evitando umidade e poeira. und 50 R$ 61,00  R$   3.050,00  

289 

Objeto: ÁLCOOL EM GEL - 70% - 
Galão 5 litrosDescrição 
detalhada: Álcool gel 70% 
higienizador/Galão 5 litros galão 5 litros 40 R$ 73,00  R$   2.920,00  

290 

Objeto: Filme PVC 
esticávelDescrição detalhada:  
Filme de PVC Esticável;Atóxico, 
inodoro, transparente e 
brilhante;Bobina;Dimensões:38 
cm x 1000 m (largura x 
comprimento);Com espessura de 
0,01 mm (10 micras). und 5 R$ 142,00 

 R$       
710,00  

291 BÓIA DE NÍVEL unidade 20 R$ 43,00 
 R$       
860,00  

292 BRITA Nº 5/8 m3 3 R$ 195,00 
 R$       
585,00  

293 COLA MADEIRA - 500g unidade 5 R$ 23,00 
 R$       
115,00  

294 
DISCO PARA SERRA CIRCULAR - 
DIAMANTADO 80mm unidade 5 R$ 43,00 

 R$       
215,00  

295 
DISCO PARA SERRA CIRCULAR - 
CORTE DE MADEIRA  80mm unidade 3 R$ 43,00 

 R$       
129,00  

296 DISJUNTOR 30A - BIPOLAR unidade 12 R$ 86,00  R$   1.032,00  

297 DISJUNTOR 35A - BIPOLAR unidade 12 R$ 86,00  R$   1.032,00  

298 DISJUNTOR 50A - BIPOLAR unidade 12 R$ 86,00  R$   1.032,00  

299 FITA VEDA ROSCA - 50m unidade 10 R$ 18,00 
 R$       
180,00  

300 

IMPERMEABILIZANTE 
DENVERCRIL TIPO MANTA 
LÍQUIDA - LATA 4Kg unidade 6 R$ 98,00 

 R$       
588,00  

301 JOELHOS ESGOTO 40mm unidade 30 R$ 3,50 
 R$       
105,00  

302 LUVAS CORRER 25mm unidade 15 R$ 12,00 
 R$       
180,00  

303 LUVAS CORRER 32mm unidade 15 R$ 12,00 
 R$       
180,00  

304 LUVAS PVC SOLDÁVEL DE 25mm unidade 20 R$ 4,80  R$         96,00  



305 

MANTA ASFÁLTICA COM 
REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO 
20CM x 10M unidade 30 R$ 80,00  R$   2.400,00  

306 
OBTURADOR UNIVERSAL P/ 
DESCARGA unidade 50 R$ 21,00  R$   1.050,00  

307 

BUCHA PLÁSTICA COM 
PARAFUSO PHILIPS 6MM -  
100UND 

pct c/ 100 
und 4 R$ 61,00 

 R$       
244,00  

308 

BUCHA PLÁSTICA COM 
PARAFUSO PHILIPS 8MM -  
100UND 

pct c/ 100 
und 4 R$ 61,00 

 R$       
244,00  

309 

BUCHA PLÁSTICA COM 
PARAFUSO PHILIPS 10MM -  
100UND 

pct c/ 100 
und 4 R$ 61,00 

 R$       
244,00  

310 

PARAFUSO SEXTAVADO C/ 
BUCHA PLÁST 10MM - CX 
100UND cx c/ 100 und 4 R$ 68,00 

 R$       
272,00  

311 PREGOS 2,1/2 X 10 
pct c/ 100 
und 10 R$ 12,00 

 R$       
120,00  

312 
SOQUETE DE PRESSÃO PARA 
LÂMPADA FLUORESCENTE unidade 400 R$ 6,00  R$   2.400,00  

313 TINTA ZARCÃO CINZA GL 3,600L galão 20 R$ 50,00  R$   1.000,00  

314 

Caixa Plástica Agrícola, 
organizadora de hortifruti - 
Dimensões: 31 cm x 34 cm x 55 
cm (altura x largura x 
comprimento)Capacidade 
volumétrica: 47 LitrosCapacidade 
Carga por Caixa: 30 
kgCapacidade Carga por 
Empilhamento: 330 kg unidade 20 R$ 50,00  R$   1.000,00  

315 

Colher/concha arredondada de 
concreto para corpo de prova 
10x20cm. unidade 20 R$ 25,00 

 R$       
500,00  

316 

Luva para trabalho manual luvas 
para altas temperaturas; 
protecao contra temperatura 
ate400ºc, risco de corte, material 
kevlar e punho de 
raspa,tamanho minimo de 40cm, 
tamanho g. unidade 4 R$ 136,00 

 R$       
544,00  

317 Cola branca para madeira 500g und 12 R$ 23,00 
 R$       
276,00  

318 

Botina de Segurança Preta com 
Elástico e sem Bico, numeração 
variando entre 36 e 42 unidade 40 R$ 39,00  R$   1.560,00  

319 
capacete de Segurança classe 
b Com Suspensão unidade 40 R$ 12,00 

 R$       
480,00  



 

 

320 

Micropipeta, tipo monocanal, 
volume variável de 2000 a 
10.000 ul, com ejetor automático 
de ponteiras, visor numérico 
para fácil identificação do 
volume, parte inferior removível 
para que possa ser autoclavada. 
Uso em laboratório. Unidade 1 R$ 1.032,00  R$   1.032,00  

321 

ACETATO DE ETILA, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, 
LÍMPIDO, INFLAMÁVEL, PUREZA 
MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 
99%, COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
CH3CO2C2H5, PESO MOLECULAR 
88,1, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE P.A., 
NÚMERO DE REFERÊNCIA 
QUÍMICA CAS 141-78-6 FR 1L 2 R$ 74,00 

 R$       
148,00  

322 

Acetona, aspecto físico líquido 
límpido transparente, fórmula 
química C3H6O, massa molecular 
58,08, grau de pureza mínima de 
99,5%, característica adicional 
reagente PA. Acs, número de 
referência química cas 67-64-1.   FR 1L 2 R$ 108,00 

 R$       
216,00  

323 

Ácido acético - aspecto físico: 
líquido límpido e transparente; 
peso molecular: 60,05 g/mol; 
fórmula química: CH4O2; grau de 
pureza mínima 96%; 
característica adicional: reagente 
PA.; número de referência 
química: cas 64-197.  FR 1L 2 R$ 118,00 

 R$       
236,00  

324 

Ácido clorídrico, aspecto físico 
líquido límpido, 
incolor/amarelado, fumegante, 
peso molecular 36,46, fórmula 
química HCl, teor teor mínimo de 
37%, grau de pureza pureza 
mínima de 99%, característica 
adicional reagente PA. / acs, 
número de referência química 
cas 7647-01-0 FR 1L 3 R$ 55,00 

 R$       
165,00  

325 

Ácido nítrico, aspecto físico 
líquido límpido,incolor à 
amarelado,odor sufocante, 
fórmula química HNO3, peso 
molecular 63,01, grau de pureza 
teor mínimo de 65%, 
característica adicional reagente FR 1L 1 R$ 133,00 

 R$       
133,00  



PA., número de referência 
química cas 7697-37-2 

326 

ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, 
INODORO, VISCOSO, 
CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA 
H2SO4, MASSA MOLECULAR 
98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA 
MÍNIMA DE 98%, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 
REAGENTE ACS, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-
93-9 FR 1L 10 R$ 100,00  R$   1.000,00  

327 

CORANTE, TIPO ALARANJADO DE 
METILA, ASPECTO FÍSICO PÓ, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 
13025 100G 1 R$ 473,00 

 R$       
473,00  

328 

Álcool etílico (etanol absoluto)- 
teor alcoólico mínimo de 99,5°gl; 
fórmula química: C2H5OH; peso 
molecular: 46,07 g/mol; grau de 
pureza maior que 99%; p/p inpm. 
Característica adicional: absoluto 
reagente PA.; número de 
referência química: cas 64-17-5.   FR 1L 15 R$ 25,00 

 R$       
375,00  

329 

Álcool isopropílico (2-propanol 
ou isopropanol) anidro, reagente 
anidro, pureza mínima de 99,5%, 
massa molecular 60,10, fórmula 
linear (CH3)2CHOH. Número de 
referência cas 67-63-0.   FR 1L 2 R$ 833,00  R$   1.666,00  

330 

ANIDRIDO ACÉTICO, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, 
TRANSLÚCIDO, ODOR PICANTE, 
PESO MOLECULAR 102,09, 
FÓRMULA QUÍMICA CH3CO)2O, 
GRAU DE PUREZA PUREZA 
MÍNIMA DE 97%, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 
REAGENTE P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108-
24-7 FR 1L 2 R$ 239,00 

 R$       
478,00  

331 

AZUL DE BROMOTIMOL PA. - 
aspecto: cristais; finalidade: 
coloracao laminas laboratório de. 
Analises quimicas e industriais; 
formula molecular: GRAMA 3 R$ 140,00 

 R$       
420,00  



 

 

C27H28Br2O5S;peso molecular: 
624,39 

332 

CORANTE, TIPO AZUL DE 
METILENO, ASPECTO FÍSICO PÓ, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 
52015 GRAMA 3 R$ 109,00 

 R$       
327,00  

333 
CORANTE, TIPO AZUL DE TIMOL, 
ASPECTO FÍSICO PÓ GRAMA 2 R$ 348,00 

 R$       
696,00  

334 

Biftalato de potássio 
(hidrogenoftalato de potássio) - 
aspecto físico: pó ou cristal 
branco ou incolor, inodoro; peso 
molecular: 204,23 g/mol; 
fórmula química: 
HOOCC6H4COOK; grau de pureza 
mínima de 99,5%; característica 
adicional: reagente PA.; número 
de referência química: cas 
87724-7.  FR 500G 4 R$ 140,00 

 R$       
560,00  

335 

Brometo de Potássio, aspecto 
físico pó, cristais ou grânulos 
brancos, inodoros, peso 
molecular 102,89, fórmula 
química KBr, grau de pureza 
pureza mínima de 99%, 
característica adicional reagente 
PA., número de referência 
química cas 7647-15-6 FR 500G 2 R$ 252,00 

 R$       
504,00  

336 

CARBONATO DE POTÁSSIO, 
ASPECTO FÍSICO FINOS 
GRÂNULOS BRANCOS, 
INODOROS, PESO MOLECULAR 
138,21, FÓRMULA QUÍMICA 
K2CO3 ANIDRO, GRAU DE 
PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 
99%, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE P.A, 
NÚMERO DE REFERÊNCIA 
QUÍMICA CAS 584-08-7 QUILOGRAMA 2 R$ 50,00 

 R$       
100,00  

337 

CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO 
FÍSICO PÓ OU CRISTAIS 
BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, 
INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA 
NA2CO3 ANIDRO, PESO 
MOLECULAR 105,99, GRAU DE 
PUREZA PUREZA MÍNIMA DE FR 500G 2 R$ 158,00 

 R$       
316,00  



99,5%, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL PADRÃO PRIMÁRIO, 
NÚMERO DE REFERÊNCIA 
QUÍMICA CAS 497-19-8 

338 

Ciclohexano - peso molecular: 
84,16 g/mol; fórmula química: 
C6H12; grau de pureza mínima 
de 99,5%; característica 
adicional: reagente PA./acs iso; 
número de referência química: 
cas 110-82-7.   FR 1L 2 R$ 84,00 

 R$       
168,00  

339 

Cloreto de cobre II PA, peso 
molecular 170,48, aspecto físico 
cristal azul esverdeado, inodoro, 
fórmula química CuCl2.2H2O 
(dihidratado), grau de pureza 
pureza mínima de 99%, 
característica adicional reagente 
acs, número de referência 
química cas 10125-13-0  FR 250g 2 R$ 125,00 

 R$       
250,00  

340 

Clorofórmio estabilizado com 
Etanol, aspecto físico líquido 
claro, incolor, odor forte 
característico, peso molecular 
119,38, fórmula química CHCl3, 
grau de pureza pureza mínima de 
99%, característica adicional 
reagente p.a. Acs, número de 
referência química cas 67-66-3.  FR 1L 2 R$ 70,00 

 R$       
140,00  

341 

Cromato de potássio - peso 
molecular: 194.21 g/mol; grau de 
pureza mínima de 99%; 
característica adicional: reagente 
p.a.; número de referência 
química: cas 778900-6.  FR 250g 2 R$ 96,00 

 R$       
192,00  

342 

DETERGENTE, COMPOSIÇÃO 
ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO 
DE SÓDIO E ESTABILIZANTE, 
APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA 
DE LABORATÓRIO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
CONCENTRADO, PH NEUTRO, 
BIODEAGRADÁVEL, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO  BOMB 5L 10 R$ 80,00 

 R$       
800,00  



 

 

343 

Éter de petróleo, reagente pa acs 
iso. Mistura de hidrocarbonetos 
derivados do petróleo, com 
ponto de ebulição entre 30 e 
60°c e pureza mínima de 95%. 
Número de referência cas 8032-
32-4.   FR 1L 3 R$ 90,00 

 R$       
270,00  

344 

Éter dietílico, composição 
química (c2h5), aspecto físico 
líquido límpido, incolor, odor 
característico, pureza mínima de 
99,5%, peso molecular 74,12, 
característica adicional reagente 
p.a. Anidro, número de 
referência química cas 60-29-7.  FR 1L 5 R$ 68,00 

 R$       
340,00  

345 

FENOLFTALEÍNA, COMPOSIÇÃO 
C20H1404, PESO MOLECULAR 
318,33, ASPECTO FÍSICO CRISTAL 
BRANCO A LEVEMENTE 
AMARELADO, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE P.A., 
NÚMERO DE REFERÊNCIA 
QUÍMICA CAS 77-09-8 FR 250g 2 R$ 55,00 

 R$       
110,00  

346 

HEXANO, ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO 
MOLECULAR 86,18, 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H14 
(N-HEXANO), TEOR DE PUREZA 
PUREZA MÍNIMA DE 95%, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 
REAGENTE P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-
54-3 FR 1L 1 R$ 64,00  R$         64,00  

347 

Hidróxido de amônio (amoníaco) 
- peso molecular: 35,05 g/mol; 
fórmula química: nh4oh; grau de 
pureza: teor de nh3 entre 28% e 
30%; característica adicional: em 
solução aquosa, reagente p.a.; 
número de referência química: 
cas 1336-21-6.  FR 1L 2 R$ 37,00  R$         74,00  

348 

Hidróxido de cálcio, aspecto 
físico pó ou cristal fino branco, 
fórmula química Ca(OH)2, peso 
molecular 74,09, grau de pureza 
pureza mínima de 95%, 
característica adicional reagente 
p.a., número de referência 
química cas 1305-62-0 FR 10 G 2 R$ 80,00 

 R$       
160,00  



349 

HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, 
ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, 
INODORO, FÓRMULA QUÍMICA 
MG(OH)2, PESO MOLECULAR 
58,32, GRAU DE PUREZA PUREZA 
MÍNIMA DE 99%, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 
REAGENTE, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1309-
42-8 grama 200 R$ 0,07  R$         14,00  

350 

Hidróxido de potássio, aspecto 
físico escama ou lentilha branca, 
inodora, higroscópica, peso 
molecular 56,11, fórmula 
química KOH, grau de pureza 
teor mínimo de 85%, 
característica adicional reagente 
p.a., número de referência 
química cas 1310-58-3 FR 250g 1 R$ 83,00  R$         83,00  

351 

Hipoclorito de sódio, aspecto 
físico líquido amarelo 
esverdeado, concentração teor 
mínimo de 12 % de cloro ativo, 
características adicionais produto 
concentrado, estabilizado FR 1L 2 R$ 26,00  R$         52,00  

352 

IODETO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA NAI, PESO MOLECULAR 
149,89, ASPECTO FÍSICO PÓ 
CRISTALINO, BRANCO, INODORO, 
TEOR DE PUREZA PUREZA 
MÍNIMA DE 99,5%, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 
REAGENTE P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-
82-5 GRAMA 2 R$ 59,22 

 R$       
118,44  

353 

Magnésio - aspecto físico: em 
fita; fórmula química: Mg; peso 
molecular: 24,31 g/mol; grau de 
pureza mínima de 99,5%; 
dimensões: 0,2mm x 3mm; 
número de referência química: 
cas 7439-95-4.  GRAMA 2 R$ 210,99 

 R$       
421,98  

354 

NITRATO DE PRATA, ASPECTO 
FÍSICO CRISTAL INCOLOR, 
TRANSPARENTE, INODORO, 
FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, 
PESO MOLECULAR 169,87, TEOR 
DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 
99,5%, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE P.A., GRAMA 2 R$ 208,00 

 R$       
416,00  



 

 

NÚMERO DE REFERÊNCIA 
QUÍMICA CAS 7761-88-8 

355 

Óxido de cálcio, aspecto físico pó 
branco ou levemente amarelado, 
inodoro, peso molecular 56,08, 
fórmula química CaO, grau de 
pureza pureza mínima de 98%, 
número de referência química 
cas 1305-78-8 GRAMA 2 R$ 23,92  R$         47,84  

356 

ÓXIDO DE COBRE, ASPECTO 
FÍSICO PÓ PRETO, FÓRMULA 
QUÍMICA CUO, PESO 
MOLECULAR 79,55, GRAU DE 
PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 
99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA 
QUÍMICA CAS 1317-38-0 GRAMA 1 R$ 54,79  R$         54,79  

357 

Óxido de magnésio, aspecto 
físico pó fino, leve, branco, 
inodoro, peso molecular 40,30, 
fórmula química MgO, teor de 
pureza pureza mínima de 95%, 
característica adicional reagente 
p.a., número de referência 
química cas 1309-48-4 GRAMA 1 R$ 40,42  R$         40,42  

358 

Óxido de zinco, aspecto físico pó 
finíssimo, branco amarelado, 
inodoro, fórmula química ZnO, 
peso molecular 81,38, grau de 
pureza pureza mínima de 99%, 
característica adicional reagente 
p.a., número de referência 
química cas 1314-13-2 FR 500g 1 R$ 49,44  R$         49,44  

359 

Permanganato de potássio, 
aspecto físico pó cristalino 
marrom violáceo, inodoro, 
fórmula química KMnO4, peso 
molecular 158,03, grau de pureza 
pureza mínima de 99%, 
característica adicional reagente 
p.a, número de referência 
química cas 7722-64-7 FR 500g 2 R$ 56,40 

 R$       
112,80  

360 

Peróxido de hidrogênio (água 
oxigenada), concentração 10 
volumes FR 1L 2 R$ 13,98  R$         27,96  



361 

Peróxido de hidrogênio (água 
oxigenada), concentração 40 
volumes FR 1L 2 R$ 52,54 

 R$       
105,08  

362 

SALICILATO DE METILA, PESO 
MOLECULAR 152,15, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO 
LÍMPIDO,INCOLOR À AMARELO 
PALHA,ODOR FORTE, FÓRMULA 
QUÍMICA C8H8O3, GRAU DE 
PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 
99%, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO 
DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 
119-36-8 FR 120ML 4 R$ 23,54  R$         94,16  

363 

Sulfato de cobre - composição 
química: CuSO4.5H2O; aspecto 
físico: fino cristal azul; peso da 
molécula: 249,68 g/mol; grau de 
pureza mínima de 99%; 
característica adicional: reagente 
p.a; número de referência 
química: cas: 7758-99-8. FR 500g 2 R$ 63,00 

 R$       
126,00  

364 

Sulfato de magnésio - aspecto 
físico: cristal incolor, brilhante, 
inodoro, amargo; fórmula 
química: MgSO4 anidro; massa 
molecular: 120,39 g/mol. Teor de 
pureza mínima de 98%; 
característica adicional: reagente 
p.a.; número de referência 
química: cas 7487-88-9. FR 500g 2 R$ 25,00  R$         50,00  

365 

Sulfato de potássio, peso 
molecular 174,26, aspecto físico 
cristais brancos, inodoros, 
fórmula química K2SO4, grau de 
pureza pureza mínima de 99%, 
característica adicional reagente 
p.a. Acs, número de referência 
química cas 7778-80-5 KG 1 R$ 51,00  R$         51,00  

366 

Tetraborato de sódio, (boráx) 
peso molecular 381,37, aspecto 
físico pó branco, cristalino, 
inodoro, fórmula química 
Na2B4O7.10H2O 
(decahidratado), teor de pureza 
mínima de 99,5% característica 
adicional reagente p.a. Acs isso, 
número de referência química 
cas 1303-96-4 KG 1 R$ 49,98  R$         49,98  



 

 

367 

Almofariz, material porcelana, 
diâmetro 9,20, altura 5, aplicação 
laboratório, características 
adicionais com pistilo de 
porcelana e cabo de madeira, 
capacidade 100 ml  und 2 R$ 58,92 

 R$       
117,84  

368 

Balão volumétrico, em 
polipropileno, com tampa,  
capacidade 100 ml.  und 3 R$ 138,20 

 R$       
414,60  

369 

Bastão laboratório, material 
teflon, comprimento 300mm, 
diâmetro 8mm, com pontas 
lapidada, aplicação laboratório.  und 5 R$ 13,60  R$         68,00  

370 
Becker em polipropileno 
graduado, capacidade 1000ml und 10 R$ 27,30 

 R$       
273,00  

371 

Cadinho gooch de porcelana 
forma alta, altura 30mm, 
capacidade 10ml.  und 10 R$ 34,17 

 R$       
341,70  

372 

Condensador de graham, 
serpentina, 02 juntas 
esmerilhadas 24/40, 
comprimento 300mm, com uma 
ponta de gotejamento.  und 10 R$ 77,81 

 R$       
778,10  

373 

Condensador liebig (reto) com 
duas juntas 24/40 e ponta 
gotejadora, tamanho de 300 
mm.   und 10 R$ 147,76  R$   1.477,60  

374 

Conexão de laboratório, material 
vidro borosilicato transparente, 
ângulo de 60°, três juntas 24/40, 
sendo (2 machos e 1 femea), 
comprimento aprox. (mm) 206, 
aplicacao destilacao. und 10 R$ 26,78 

 R$       
267,80  

375 

Frasco laboratório, tipo reagente, 
material vidro âmbar, capacidade 
500mL, graduação graduado, 
tipo tampa rosqueável com 
vedação  und 10 R$ 185,39  R$   1.853,90  

376 

Funil analítico de vidro raiado, 
diâmetro 100mm, ângulo 60', 
haste curta 100mm und 10 R$ 8,90  R$         89,00  

377 
Lamparina de vidro, capacidade 
de 100 ml, com tampa e pavio. und 10 R$ 30,69 

 R$       
306,90  

378 

Proveta em polipropileno com 
base hexagonal, graduação em 
alto relevo, capacidade 100mL und 10 R$ 30,66 

 R$       
306,60  



379 

Sistema de filtração, em vidro 
borosilicato, frasco com 
adaptador e junta esmerilhada 
para aplicação de vácuo 
capacidade de 1 litro; funil com 
base de vidro sinterizado com +/- 
50 mm de diâmetro, tipo placa 
porosa (para uso com 
membranas filtrantes de +/- 47 
mm de diâmetro ); copo com 
capacidade de +/- 300 ml; pinça 
metálica para fixação. und 1 R$ 968,70 

 R$       
968,70  

380 

Alça de Níquel-Cromo Para Cabo 
de Kölle, extremidade com virola 
Ø 5mm, 100mm comprimento und 10 R$ 19,00 

 R$       
190,00  

381 

Anel de aço inox com mufa de 
alumínio, diâmetro de 7 cm, para 
funil de separação  und 5 R$ 78,99 

 R$       
394,95  

382 

Bandeja de polietileno altura 7,9 
cm, largura 27 cm, comprimento 
43 cm, uso laboratorial, cor 
branca.  und 8 R$ 66,95 

 R$       
535,60  

383 

Barra magnética em forma 
poligonal lisa, revestida de 
teflon, adequada para frascos de 
fundo redondo. Dimensões 7 x 
30mm.  und 4 R$ 19,13  R$         76,52  

384 

Barra magnética em forma 
poligonal lisa,revestida em 
teflon,adequadas para nos 
frascos redondos. Dimensões 5x 
15mm  und 6 R$ 17,69 

 R$       
106,14  

385 

Densímetro escala 0,700/1,000; 
divisão 0,003g/ml, comprimento 
290mm calibrado a 20ºC.  und 5 R$ 114,37 

 R$       
571,85  

386 

Escova para Lavagem de vidrarias 
com cerdas em crina, 
comprimento total 25,5cm 
diâmetro 1,5cm  und 10 R$ 4,76  R$         47,60  

387 

Escova para Lavagem de vidrarias 
com cerdas em crina, 
comprimento total 30cm 
diâmetro 3cm und 10 R$ 6,46  R$         64,60  

388 

Escova para Lavagem de vidrarias 
com cerdas em crina, 
comprimento total 40cm, 
diâmetro 5cm  und 10 R$ 9,70  R$         97,00  

389 
Espátula com colher e pá, chapa 
de aço inóx com 15 cm de und 20 R$ 27,90 

 R$       
558,00  



 

 

comprimento  

390 

Lâminas Histológicas de Vidro, 
com borda fosca - 75x25mm. 
Pacote com 50 unidades. Pct 20 R$ 100,34  R$   2.006,80  

391 Lamínulas de Vidro - 22x22mm CX c/ 1000 2 R$ 54,23 
 R$       
108,46  

392 

Luva para procedimento não 
cirúrgico-nitrilo. Luva de 
borracha sintética (nitrílica). 
Superfície microtexturizada. Cor 
azul. Ambidestra. Não estéril. 
Sem pó bioabsorvível. Sem látex. 
Sem proteína. Tamanho: G.  Unidade 100 R$ 2,10 

 R$       
210,00  

393 

Luva para procedimento não 
cirúrgico-nitrilo. Luva de 
borracha sintética (nitrílica). 
Superfície microtexturizada. Cor 
azul. Ambidestra. Não estéril. 
Sem pó bioabsorvível. Sem látex. 
Sem proteína. Tamanho: M.  Unidade 100 R$ 1,89 

 R$       
189,00  

394 

Luva para procedimento não 
cirúrgico-nitrilo. Luva de 
borracha sintética (nitrílica). 
Superfície microtexturizada. Cor 
azul. Ambidestra. Não estéril. 
Sem pó bioabsorvível. Sem látex. 
Sem proteína. Tamanho: P.  Unidade 100 R$ 1,93 

 R$       
193,00  

395 

Luva procedimento em látex 
tamanho G; luva para 
procedimento não cirúrgico, 
material latéx natural íntegro e 
uniforme. Tamanho grande. 
Lubrificada com pó bioabsorvível, 
descartável, apresentação 
atóxica. Tipo ambidestra, modelo 
anatômico, finalidade resistente 
a tração.  cx 100und 10 R$ 146,99  R$   1.469,90  

396 

Luva procedimento em látex 
tamanho M; luva para 
procedimento não cirúrgico, 
material latéx natural íntegro e 
uniforme. Tamanho média. 
Lubrificada com pó bioabsorvível, 
descartável, apresentação 
atóxica. Tipo ambidestra, modelo 
anatômico, finalidade resistente 
a tração.  cx 100und 20 R$ 157,00  R$   3.140,00  



397 

Luva procedimento em látex 
tamanho P; luva para 
procedimento não cirúrgico, 
material latéx natural íntegro e 
uniforme. Tamanho pequeno. 
Lubrificada com pó bioabsorvível, 
descartável, apresentação 
atóxica. Tipo ambidestra, modelo 
anatômico, finalidade resistente 
a tração.  cx 100und 20 R$ 157,00  R$   3.140,00  

398 

Máscara descartável, branca 
simples, confeccionada em 
polipropileno, com clip nasal e 
elástico. cx 50und 8 R$ 38,90 

 R$       
311,20  

399 
Mufa, material alumínio, tipo 
dupla, abertura até 16mm. und 10 R$ 110,49  R$   1.104,90  

400 

Óculos de segurança com lente 
única incolor em policarbonato, 
com tratamento anti-risco e 
antiembaçante nos lados interno 
e externo, proteção lateral 
acoplada, hastes dobráveis e 
armação na cor preta em nylon 
com ajuste telescópico montadas 
diretamente no corpo da lente, 
ponte nasal de policarbonato 
injetada na mesma peça da lente 
e cordão de segurança. Com 
certificado de aprovação 27410 
do ministério do trabalho. cx 10und 5 R$ 78,99 

 R$       
394,95  

401 

Papel filtro qualitativo redondo 
gramatura de 80 g/m2, 12 cm de 
diâmetro.  cx 100und 7 R$ 98,90 

 R$       
692,30  

402 

Papel filtro, tipo quantitativo, 
tipo filtração média, diâmetro 15 
cm.  cx 100und 4 R$ 84,70 

 R$       
338,80  

403 Papel indicador tornassol azul.  Unidade 500 R$ 0,70 
 R$       
350,00  

404 
Papel indicador tornassol 
vermelho.  Unidade 500 R$ 0,70 

 R$       
350,00  

405 
Papel indicador universal de ph 
0-14.  Unidade 500 R$ 0,74 

 R$       
370,00  

406 
Pinça de madeira para tubos de 
ensaio, comprimento de 18 cm. und 12 R$ 5,52  R$         66,24  

407 

Pinça em inox tipo tenaz para 
cadinhos, garra em ponta curva 
(L), 40cm comprimento und 4 R$ 82,38 

 R$       
329,52  



 

 

408 

Pinça para bureta com mufa, 
abertura 120mm, cabo com 
140mm; comprimento de 
240mm, garras em pá. und 10 R$ 43,60 

 R$       
436,00  

409 

Pinça para condensador, material 
em alumínio fundido, e garras 
revestidas com pvc, fixa, com 3 
dedos, sem mufa fixa, cabo em 
alumínio, abertura de 120 mm  und 10 R$ 62,00 

 R$       
620,00  

410 

Pipeta pasteur descartável, 
graduada, capacidade de 3 ml, 
material polietileno, 150 mm de 
comprimento.  und 100 R$ 0,70  R$         70,00  

411 

Tela laboratório, material em 
arame, tratamento superficial 
com disco central em amianto, 
dimensões cerca de 20 x 20 cm.  und 10 R$ 57,00 

 R$       
570,00  

412 

ÁGAR BATATA DEXTROSE 
GRANULADO. FRASCO COM 
500g. Composição por litro do 
meio conforme especificações 
abaixo: Infusão de 200g de 
batata - 4,0 g; Glicose - 20,0 
gÁgar - 15,0 g;Referência: Merck 
ou similar.; O material deverá ser 
fornecido com certificado de 
análise referente ao lote de 
fabricação, por produtor 
acreditado a ISO 13485:2003.e 
validade mínima de 01 ano. FR 500 ML 4 R$ 705,12  R$   2.820,48  

413 

ÁGAR SABOURAUD 
DEXTROSADO. Frasco com 500g. 
Composição por litro do meio 
conforme especificações abaixo: 
Dextrose 40,0 gPeptonas 10,0 g; 
Agar 15,0 g; Referência: Merck 
ou similar.; O material deverá ser 
fornecido com certificado de 
análise referente ao lote de 
fabricação, por produtor 
acreditado a ISO 13485:2003.e 
validade mínima de 01 ano.No 
certificado do meio de cultura 
deve conter os resultados da 
recuperação e cor da colônia 
para os microrganismos 
considerados controle positivo 
e negativo. FR 500 ML 4 R$ 441,55  R$   1.766,20  



414 

ÁGAR TSA. Frasco com 500g. 
Composição por litro do meio 
conforme especificações abaixo: 
Triptona (Peptona de caseína-
digestão tríptica ou pancreática) 
-15,0 g; Peptona de farinha de 
soja - 5,0 g; Cloreto de sódio - 5,0 
g; Agar - 15,0 g; O material 
deverá ser fornecido com 
certificado de análise referente 
ao lote de fabricação, por 
produtor acreditado a ISO 
13485:2003 e validade mínima 
de 01 ano.No certificado do meio 
de cultura deve conter os 
resultados da recuperação e cor 
da colônia para os 
microrganismos considerados 
controle positivo e negativo. FR 500 ML 4 R$ 596,39  R$   2.385,56  

415 

EXTRATO DE CARNE (Beef 
Extract). Frasco com 500g. O 
material deverá ser fornecido 
com certificado de análise 
referente ao lote de fabricação, 
por produtor acreditado a ISO 
13485:2003. e validade mínima 
de 01 ano. No certificado do 

meio de cultura deve conter 
os resultados da recuperação 
e cor da colônia para os 
microrganismos considerados 
controle positivo e negativo. FR 500 ML 2 R$ 569,86  R$   1.139,72  

416 

Bico de bunsen com registro, 
guia da chama cromada. 
Dimensões: 11mm de diâmetro x 
15cm de altura. und 4 R$ 152,05 

 R$       
608,20  

417 

Micropipeta, tipo monocanal, 
volume variável de 1000 a 5.000 
ul, com ejetor automático de 
ponteiras, visor numérico para 
fácil identificação do volume, 
parte inferior removível para que 
possa ser autoclavada. Uso em 
laboratório. und 1 R$ 1.057,12  R$   1.057,12  

418 

ALICATE DE INSERÇÃO punch-
down 110/88 ft-3140 decabos 
tipo utp cat. 5, para keystone e 
patch panel com:Lâmina 
intercambiável com ou sem 
corte; Porta lâmina;Posição de UNIDADE 12 R$ 42,90 

 R$       
514,80  



 

 

impacto regulável 

419 
Alicate de corte em aço cromo 
vanádio, 5” UNIDADE 30 R$ 54,60  R$   1.638,00  

420 
Alicate de bico em aço cromo 
vanádio, 5+B12” UNIDADE 20 R$ 100,19  R$   2.003,80  

421 
Alicate universal em aço cromo 
vanádio, 8” UNIDADE 30 R$ 72,59  R$   2.177,70  

422 

Pincel de limpeza para 
componentes eletrônicos de 5 
cm UNIDADE 10 R$ 14,50 

 R$       
145,00  

423 
Solda Estanho 1.0mm 60x40 Rolo 
500g Unidade 15 R$ 89,28  R$   1.339,20  

 

 

 

 

 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Contratação de empresa para futura aquisição de materiais para as coordenações são 

necessários para atendimento aos setores do campus Ilhéus, dando suporte a devida 

manutenção das atividades meio e fim do órgão. 

3. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA 

PALA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 PARA AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS.  

3.1. Os grupos e itens isolados, constantes na tabela acima, em virtude do valor não serão 

exclusivos para participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades 

Cooperativas. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

3.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (quinze) dias, contados da data do recebimento do pedido 

da Nota de Empenho, nos endereços descritos na relação de itens, no horário das 8h às 12h e 

das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

3.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

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

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades. 



3.4. Os bens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

3.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

 

Gestão/Unidade:  26427/158587 

Fonte: 8100000000 

Programa de Trabalho:   171024 

Elemento de Despesa: 339039-78 

PI: L20RLP0118R 

6. MODELO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

O critério utilizado neste processo de licitação é o menor preço. 

 

7. PAGAMENTO 

7.1. A emissão da Nota Fiscal será após a realização dos serviços conforme descrito no Objeto deste 
Termo de Referência, e atestado pelo Fiscal do Contrato. 

7.2. O prazo para pagamento à CONTRATADA será no máximo de até 30 dias após emissão da Nota 
Fiscal, conforme a disponibilidade do recurso através do repasse do Governo Federal, no 
decorrer do período. 
 

8. VIGÊNCIA 

8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses a critério exclusivo do Campus. 

 

9. REAJUSTE DE PREÇOS 

9.1. Será admitido o reajuste dos preços do serviço contratado com prazo de vigência superior a doze 
meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses. 

9.2. Deverá ser respeitado o limite permitido do valor de contratação realizada por Dispensa de 
Licitação, conforme artigo 24, inciso II, alínea a da Lei 8.666/93, e Decreto nº 9.412, de 2018. 

9.3. Para o cálculo do reajuste será considerada a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso o referido índice venha 
a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja 
impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas – IPC-FIPE. 

9.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

10. FISCALIZAÇÃO 



 

 

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor especialmente designado pela 

CONTRATANTE, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei no 8.666, de 1993, e do artigo 6° do Decreto no 

2.271, de 1997. 

10.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o seu perfeito cumprimento. 

10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos no Termo de Referência. 

10.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, quando for o caso. 

10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos Valores contratuais previstos no § 1º do 
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que  contenha  a relação  detalhada dos  mesmos,   
de  acordo  com  o  estabelecido   no  Objeto   da  proposta, informando  as respectivas 
quantidades e especificações técnicas,  tais como:  marca,  qualidade e forma de uso. 

10.7. O fiscal ou gestor do contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas,  adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,  conforme o disposto 
nos §§  1º e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666,  de 1993. 

10.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas  neste Contrato e  na  
legislação  vigente,   podendo  culminar   em  rescisão  contratual, conforme disposto  nos artigos 
77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

10.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de 
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI /MPOG nº 02, de 30 de 
abril de2008, aplicável no que for pertinente à contratação. 

10.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante  de   
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de   qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não Implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos. 

 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. São obrigações da Contratante: 

11.1.1. elaborar o pedido de fornecimento conforme especificações estabelecidas neste 

termo de referência. 

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

11.1.3. 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; 

11.1.4. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

11.1.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 



11.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens, que a licitante vencedora entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.1.7. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

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

11.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. 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: 

12.1.1. 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 garantia; 

12.1.2. 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); 

12.1.3. promover a remoção, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo 

fixado neste Termo de Referência, os bens com avarias, defeitos ou que estiverem em 

desacordo com as especificações do Edital; 

12.1.4. comunicar à Contratante, no prazo mínimo 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; 

12.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. 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. 

 

15. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

15.1. 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. 

15.1.1. O 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. 

15.2. 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 co-responsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

15.3. 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. 

16. VALIDADE DOS PRODUTOS  

16.1. Os produtos deverão ter prazo de validade, no mínimo, de 12 (doze) meses, contados a partir da 

entrega e aceitação definitiva pela Departamento de Patrimônio do IFBA – Campus Ilhéus 

 

 

17. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

17.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção 

de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela 

Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 

01/2010 da SLTI/MPOG, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA 

- Campus Ilhéus , quando da contratação de serviços, poderá exigir os seguintes critérios de 

sustentabilidade ambiental: 

17.1.1. que ambientais para a sejam observados os requisitos obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 

produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

17.1.2. os bens deverão ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 

garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

17.1.3. os bens deverão ser livres de substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

17.1.4. A comprovação do disposto no item 10.1 e seus incisos poderá ser feita mediante 

apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

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

com as exigências do edital. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 

a Contratada que: 

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3. fraudar na execução do contrato; 

18.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.5. cometer fraude fiscal; 

18.1.6. não mantiver a proposta. 

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

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

18.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

18.3. multa moratória de0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

18.3.1. multa compensatória de  5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

18.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

18.3.3.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 

dois anos;  

18.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

18.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

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

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

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

que: 

18.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

18.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

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

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 



 

 

 

19. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DO PROCESSO  

19.1. O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei 

n° 10.520/02, de 17/07/02, Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005 aprova o presente termo de 

referência de procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP, e autoriza a 

abertura do processo. 

 
 

 
 

Ilhéus - BA, 23 de Agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Thiago Nascimento Barbosa 
 Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA - Ilhéus. 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº: 01/2019 

Processo n.° 23461.001202/2019-65 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – Campus Ilhéus, 
com sede na Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13, S/N - Alto Mirante, Ilhéus - BA, 45630-000, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 107 643 07 0014 37, neste ato representado pelo seu Diretor Prof. THIAGO NASCIMENTO 

BARBOSA, nomeado pela Portaria nº1.312 de 01 de setembro de 2014, publicada no DOU de 02 de 

setembro de 2014, inscrito(a) no CPF nº 001.741.455-51 portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx-xx 

SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2018, publicada no comprasnet de ...../...../2017, processo administrativo n.º 
23461.001057/2018-31, 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 de preços para a eventual aquisição de ........, 

especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão 
nº 01/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

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

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
Marca 

(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido 
no edital) 

Unidade 
Quantida

de 
Valor Un 

Prazo 
garantia ou 
validade (se 
exigido no 

edital) 

        
 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

3.1.1. xxxxxxxxxxx 

4. VALIDADE DA ATA  



 

 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) ................................, 
não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

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

5.2. 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. 

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

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

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

5.4.1. 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 

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

5.5. 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. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.8. 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: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. 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 Edital e no Termo de Referência ANEXO AO 
EDITAL. 

6.2. 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 .... (....) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se 
houver).  
 

Local e data 
Assinaturas 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 

 


