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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – Sistema de Registro de Preços 

 
Nº 09/2019 

 
PROCESSO Nº 23353.000803/2019-88 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, por intermédio do pregoeiro, designado pela Portaria nº 
99/2019 de 28 de março de 2019 e da equipe de apoio designada pela Portaria nº 99/2019 de 28 de 
março de 2019, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item 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 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 
exigências estabelecidas neste Edital.  
 

 

Data da sessão: 30/08/2019 

Horário: 09h (horário oficial de Brasília – DF) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

Uasg: 158458 

 

1. DO OBJETO 

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

equipamentos de pesquisa, cozinha e produção agrícola para o IFC - Campus Rio do Sul, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como as eventuais 

adesões são as que constam da minuta de ata de registro de preço. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe 

zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

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

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

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.1.2.  Para os itens com valor total até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação é 

exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da 

Lei Complementar nº 123, e 14 de dezembro de 2006. 

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

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para 

o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 

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

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

4.3.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

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

42 a 49;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, 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. 

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

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

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.4.8. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir 

dos critérios de preferência. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

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

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

de recebimento de propostas. 

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

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

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

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

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

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

apresentadas.   

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

dos seguintes campos: 

5.5.1. Valor unitário e total do item  

5.5.2. Marca; 

5.5.3. Fabricante;  

5.5.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

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

quando for o caso;  

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

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua apresentação.  
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5.10. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios 

de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 

1455/2018 -TCU - Plenário); 

5.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES  

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

6.5.  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.  

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

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

6.8. 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.  

6.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão 

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

Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

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

sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.12. 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.  

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

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

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

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

efeito de ordenação das propostas. 

6.17. 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. 

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

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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6.19. 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. 

6.20. 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. 

6.21. 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. 

6.22. 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.  

6.23. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos 

licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

6.24. Havendo eventual empate entre propostas, 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 fornecidos: 

6.24.1. por empresas brasileiras;  

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

País; 

6.24.3. 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. 

6.25. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de 

desempate.  

6.26. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado 

o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 

Edital. 

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

demais licitantes. 

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

proposta. 
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

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

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

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

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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

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

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

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

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

remuneração.  

7.4. O Pregoeiro 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.  

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

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

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

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

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

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

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

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

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

se for o caso. 

7.9. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

8. DA HABILITAÇÃO  

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

8.1.4. Lista de Inidôneos  e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

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

também poderá ser feita em nome de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

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

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

8.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

8.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 

12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

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

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

8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio 

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

convocado a encaminhar, no prazo de 01 (uma) horas, documento válido que comprove o 

atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

8.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação 

Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante. 

8.6. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
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registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.6.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência; 

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

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

administradores; 

8.6.6. 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; 

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

decreto de autorização; 

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

da consolidação respectiva; 

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

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

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

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

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

Fazenda Nacional. 

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

8.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

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

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

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.7.5. 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;  

8.7.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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8.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

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

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

8.8. Qualificação  Econômico-Financeira. 

8.8.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

8.8.2. 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; 

8.8.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 

Decreto nº 8.538, de 2015); 

8.8.2.2. 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; 

8.8.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

8.8.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 

da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

8.8.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
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Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

8.8.4. As empresas 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, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10 (dez) por 

cento do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

 

8.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

8.11. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, se 

solicitados pelo pregoeiro, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de 

funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de 

indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail 

compras.riodosul@ifc.edu.br.  

8.11.1.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

aqueles legalmente permitidos. 

8.11.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.11.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

8.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

mailto:compras.riodosul@ifc.edu.br
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8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

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

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista 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 e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

8.16. 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. 

8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

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

para aceitação da proposta subsequente. 

8.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando 

as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

8.19. Documentos de habilitação complementar: 

8.19.1 Folder ou prospecto com informações técnicas do equipamento ofertado. 

 

8.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

01(uma) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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9.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

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

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento. 

9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

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

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

9.3  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 

de um resultado, sob pena de desclassificação. 

9.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à 

proposta de outro licitante. 

10 DOS RECURSOS 

10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

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

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2 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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

10.2.3 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 
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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. 

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

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

endereço constante neste Edital. 

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

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

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

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

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

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

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

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

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

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

atualizados. 

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 GARANTIA DE EXECUÇÃO  

13.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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14.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

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

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3 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. 

14.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

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

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

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

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

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme 
o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento.  

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
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15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

15.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 

77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 

e 80 da mesma Lei. 

15.5. O prazo de vigência da contratação é de doze meses prorrogável conforme previsão no 

instrumento contratual ou no termo de referência.  

15.5.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 

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

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 

de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

15.5.2. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 

cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

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

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

das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura, 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. 

16. DO REAJUSTE 

 

16.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

Termo de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

Referência.  
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19. DO PAGAMENTO 
  

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2. apresentar documentação falsa; 

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. não mantiver a proposta; 

20.1.6. cometer fraude fiscal; 

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

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

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

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

lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

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

sanções:  

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.3.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

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

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

20.4. 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; 

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR.  

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público.  

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

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

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

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

nº 9.784, de 1999. 

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

Referência. 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

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

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

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

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

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

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

apresentada durante a fase competitiva. 

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata 

ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 

7.892/213. 
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22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

compras.riodosul@ifc.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Mafalda 

Lidner Porto, 93 -  Bairro Progresso - 89163-644 – Rio do Sul.  

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

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

certame. 

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

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

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

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

certame. 

22.7. 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. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

23.2. 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.   

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. 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. 

23.5. 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. 

23.6. 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. 

23.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.8. 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.  

23.9. 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. 

23.10. 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. 

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

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

isonomia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.ifc-

riodosul.edu.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Estrada do Redentor, 

5665, bairro Canta Galo, Rio do Sul-SC , nos dias úteis, no horário das 08h as 12h e das 

13h as 17h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

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

23.14.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

23.14.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços 

 

Rio do Sul, 19 de agosto de 2019. 

 

Ricardo Kozoroski Veiga – Assinado Eletronicamente 

Diretor Geral 
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO Nº 09/2019 

Processo Administrativo n.° 23353.000803/2019-88 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de equipamentos de pesquisa, cozinha e produção agrícola para o IFC - 

Campus Rio do Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

1.2. O Fornecedor deverá encaminhar junto com a sua proposta um folder ou prospecto do 

equipamento ofertado. 

 

Item Quant. Descrição 

1.  01 Analisador de gases portátil, utilizado para fazes a medição de três gases: Etileno (C2H4), 

Dióxido de Carbono (CO2) e Oxigênio (O2). Deve ser fácil de ser transportado para a inspeção 

de gases durante o amadurecimento de frutas em qualquer ambiente. Possui uma sonda para 

facilitar a análise e inspeção em Embalagens com atmosfera modificada. Especificações: Faixa 

de ar analisada: 60ml/min – 500ml/min. Faixa de Etileno: 0-200ppmv Faixa de CO2: 0-20% 

Faixa de O2: 0-100% Display: LCD, visível à luz do sol Ambiente de operação: 0°C – 45°C (0-

90% de umidade sem condensação) Dimensões: 18 cm x 13,5cm x 5,5 cm Peso: 950 g Fonte: 

Bateria de íon- lítio recarregável Interface: USB e SD Card Dados armazenados em cada 

medida: Concentração de Etileno, CO2 e O2, data, tempo, RH e localização GPS. 

2.  01 Aparelho de Casagrande manual com contador de golpes para determinação da Consistência 

do solo. Atende à norma NBR 6459. Deve vir acompanhado de: 01 Cinzel curvo; 01 Cinzel 
chato; Manual. 

 

3.  01 Aspirador Profissional de Água e Pó: - Barril com capacidade mínima de: 18 (dezoito) litros 

para resíduos secos; e de 7 (sete) litros para líquidos. Aspira sólidos e líquidos; Rodízios para 

facilitar o transporte; Controle de potência; Indicador de coletor cheio; Bocal de sopro; Porta fio; 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Consumo de energia (kW/h) 0,8; Potência mínima (W) 1300; 

Acessórios: Mangueira flexível; 2 Tubos prolongadores plásticos; Bocal para pisos; Bocal para 

cantos e fresta; Bocal para estofados; Bocal de sopro integrado  

Garantia 12 meses; Acompanha saco coletor 

4.  01 Autoclave com Com caldeira vertical de 100 litros de capacidade simples projetada para 

trabalhar com vapor úmido e fabricada nos mais altos padrões de qualidade e segurança para 

produtos médicos, hospitalares, industriais e químicos, fabricada em aço inoxidável AISI 304. 

Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados para permitir uma boa circulação do vapor, fato 

que garante excelente qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e parte superior com chapa de aço 

inoxidável com acabamento escovado, montado sobre quatro pés de borracha. Resistência 

elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável . Escoamento para limpeza e 

drenagem total, através de registro de esfera. Temperatura de trabalho de 120 a 127°C. Pressão 

máxima de trabalho de 1,6 Kgf/cm2, correspondente a 127°C, Pressão máxima de Trabalho 

Admissível (MPTA) 1,8 kgf/cm2, correspondente a 130°C. FECHAMENTO COM TAMPA DE 

INOX, Fechamento dotado de Tampa em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido 

sanitário brilhante, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, dotado 

de Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, possui Válvula de Segurança de 
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pressão regulada para atuar com pressão igual à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível) 

e Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão 

de trabalho. PAINEL: Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e 
instruções de uso em Português. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE, 

Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143oC) e outra para a pressão 

(de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Abertura da tampa por intermédio de pedal. Acompanha manual do 

usuário (instalação, operação e manutenção), relatório de testes hidrostático da caldeira e 

prontuário da caldeira. Opcionalmente pode-se enviar certificado de calibração RBC (Rede 

Brasileira de Calibração) dos itens críticos e data book e cabo com plug padrão americano. 

5.  01 Balança Analítica e de Precisão, pesagem de 0,0001g com mecanismo monolítico que opera 

sob o princípio da compensação de força eletromagnética (CFEM), com display LCD grande (18 

mm de altura) com luz de fundo (backlight) e brilho regulável, com ícones na tela que informam 

em tempo real a função ou modo de trabalho selecionado, status da conexão, com visualização 

de mensagens relacionadas ao processo de pesagem, com capacidades de 82 g a 6000 g e 

resolução de 0,01 g até 0,00001 g (5 casas decimais). Possui 4 banco de dados, usuários, 
produtos, pesagens e taras, com memória álibi que permite a gravação de até 100 mil pesagens, 

com possibilidade da instalação de um teclado de computador, facilitando a edição e digitação 

de textos. Com teclas de acesso rápido através das quais pode-se ativar uma determinada função 

ou acessar um banco de dados com um único toque, com monitoramento da temperatura interna 

e externa, alertando o operador caso alguma mudança significativa ocorra, com USB Free Link 

6.  01 Balança de Precisão. Balança eletrônica com capacidade máxima de pesagem acima de  4.200g, 

precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Com display de 

cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador 

de estabilidade de leitura de capacidade já utilizada, com as medidas de pesagem g, Kg e ct. 

Com calibração interna conforme portaria do INMETRO 211 de 2013. Demais características 

das balanças: Saída RS232 programável, identidade programável da balança, comunicação direta 

com Excel, indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada da balança. 

7.  02 Balança plataforma. Capacidade: 150 Kg; Divisão: 50 g.; Material da plataforma: Aço 
carbono; Material da estrutura: Aço carbono; Tipo de visor: LCD com backlight; Dimensões do 

visor: 75mm x 20mm; Altura dos dígitos do visor: 15mm; com rodas: Sim; Conexão para 

impressora Urano: Sim; Conexão com computador: Sim, via cabo adaptador opcional da Urano; 

Tamanho da plataforma de pesagem: 40mm x 50mm (Largura, Profundidade) ; Dimensões do 

equipamento: 400mm x 750mm x 500mm (Largura, Altura, Profundidade); Altura da coluna: 

750mm; Material da coluna: Aço carbono Peso: 18 Kg;  

(Local de Entrega: 01 em Rio do Sul/SC e 01 em Sertão-RS – Item 1.3 do termo de 
referência)  

8.  01 Balança Semi Analítica milésima. Modelo com sistema de calibração interna (CI) que garante 

a precisão e facilidade operacional, possibilitando que o próprio usuário ajuste a balança sempre 

que necessário; Obediência às normas de qualidade ISO, GLP e GMP; com capacidade de 

pesagem em unidades de gramas (g) ; contagem de peças; porcentagem — efetue cálculos 

percentuais da pesagem diretamente; formulação — totalize as pesagens parciais de uma 

fórmula; estabilidade — permite que o usuário selecione uma das três condições de uso da 
balança, garantindo o seu melhor desempenho em condições adversas do ambiente; função 

ZeroTrack — garantia o retorno ao zero da balança, dispensando o operador de zerá-la várias 

vezes. Sistema interativo com caracteres especiais: unidades de medida, símbolos e funções, de 

acordo com o padrão do Inmetro; Gabinete em duralumínio e painel com teclas resistentes, para 

ambientes de trabalho intenso com alto nível de unidade as emissões eletromagnéticas; 

Dispositivo antifurto, que facilita a fixação da balança na bancada, sem interferir em seu 

funcionamento; Relógio de Tempo Real (RTC) para registro de data e hora nos relatórios 

gerados; Dispositivo de proteção contra sobrecarga do sensor de peso; Interface de dados tipo 

Serial RS232C. Adaptador para interface tipo USB (opcional).  

9.  01 Balcão fechado com 02 portas e 01 prateleira medindo 800x500x750mm. Confeccionado em 
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chapa de MDP, sendo tampo com 25 mm de espessura e demais partes com 18 mm, revestida 

com filme melamínico texturizado de baixa pressão. Bordas do tampo e demais partes, retas com 

acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do 
revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada pelo processo “hot 

melt”. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK Ø15mm, 

parafuso de montagem rápida M6 em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento 

confeccionadas em polietileno Ø18mm. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pinos 

para sustentação com Ø6mm confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK 

com abertura em ângulo de 270◦, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+ 2mm / 

- 2mm). Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla 

face, rotação de 180º, cilindro com Ø17x22mm, com abas para fixação e acabamento cromado. 

Trincos tipo gangorra, fixados na porta esquerda. Puxador tipo haste, confeccionado em zamak, 

com medidas entre furos de 288mm. Base de sustentação em tubo de aço de 30x50mm, com 

1,2mm de espessura, utilizado na posição vertical, com pintura epóxi com acabamento liso. 
Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de Ø5/16”x25mm. 

Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. Cor Cinza Claro. 

10.  01 Brete para contenção de equinos. Fabricado com tubos de 2 1/2'' (batente da porteira) e 2'' 

(laterais) e chapa de 2,65mm, fortemente unidos por solda, resultando em um equipamento de 

qualidade, pronto para resistir a qualquer impacto do animal. Altura: 2,50 metros, comprimento: 

2,20 metros, largura: 90 centímetros. Suas laterais são unidas por 4 pinos, os quais possibilitam 

que o brete seja desmontado em quatro partes facilitando e barateando o transporte. Esses pinos 

também possibilitam a abertura total da lateral do brete em caso de emergência. Também pode 

ser retirado apenas um pino e a lateral irá abrir como uma porteira, possibilitando a entrada ou 

saída do animal caso o mesmo esteja estranhando passar pelas porteiras convencionais. Lateral 

possui 10 travas por onde é passado um cambão que possibilita 7 ajustes de tamanho para conter 

o animal. A porteira traseira é mais baixa para permitir acesso ao posterior do animal. Possui 3 
argolas no batente da porteira frontal para amarrar cabrestos ou a cabeça do animal em 

procedimentos odontológicos. Também podem ser utilizadas para prender frascos de soro em 

aplicações intravenosas. O batente da porteira traseira também conta com essas 3 argolas onde 

pode ser amarrado a cauda do animal. Conta com uma ducha na parte traseira, utilizada para 

lavar o posterior do animal em procedimentos reprodutivos ou ginecológicos. Acompanha mesa 

articulada removível que é colocada na lateral direita traseira. Nos pés é soldado uma chapa com 

2 furos, nela deve ser parafusados os chumbadores que acompanham o brete. Acompanha 4 

chumbadores, 4 parafusos, 4 porcas. Pintura eletrostática a pó na cor azul para a estrutura e preto 

fosco nas porteiras. 

11.  01 Bureta Digital 50 ml – Bureta Digital com capacidade de  50 mL, precisão +/- 0,2;  com 

sistema de duplo pistão para titulação de até 999 ml; ajuste de leitura pelo teclado;  Tubo 

telescópio para dispensão de liquido com regulagem de altura e comprimento; com válvula de 

recilculação; giro de 360º sobre o frasco; Rosca adaptável para frascos de diferentes medidas;  
Tubo de sucção ajustável  para adaptação em frascos de diversas alturas; Alimentação  por 

microbaterias; Acompanha 1 adaptador de frasco  de 20/52 mm + 1 adaptador de frasco  de 

28/32 mm + 1 adaptador de frasco  de 40/45 mm. 

12.  01 Capela de fluxo laminar vertical;; aço inox com pintura epóxi; 30% de exaustão com filtro 

EPA; capacidade de retenção de 8,5 litros; com 100 % de recirculação de ar, equipado com um 

filtro HEPA, para recirculação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme 

ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; 

equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo; área interna 

de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado; mesa de trabalho removível facilitando na 

limpeza e sanitização; apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do 

usuário; filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H13/H14 EN1822 - classe A3 NBR-

6401, EU-13; eurovent 4/4, com eficiência 99.99%, para partículas de 0,3 microns, e com 
moldura em alumínio anodizado; vidro frontal temperado deslizante tipo guilhotina, com 

abertura ou fechamento total, podendo parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação 
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5°, a qual proporciona maior conforto ergonômico e redução de reflexos para o operador; painel 

elétrico com interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; dispositivo de 

segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para 
trabalho; dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o 

vidro totalmente fechado; velocidade do ar 0.45m/s +- 20% de acordo com as normas de 

certificação; alimentação 220 V, 50/60 Hz; fusíveis de proteção; cabo de energia com dupla 

proteção e plug 2 fases e um terra; ventilador tipo siroco; motor monofásico 1/10 cv com rele de 

proteção térmica; controle eletrônico de 3 velocidades para compensar perda de pressão do filtro 

HEPA, 3 velocidades; 01 tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás / vácuo; 01 

lâmpada fria 20 W 6000K; 01 lâmpada UV 15W com timer coel 1-60 minutos; tela de proteção 

para o Filtro Hepa; equipamento com base e rodízios giratórios com trava; garantia de 12 meses. 

Medidas internas mínimas: 656 mm de largura, 430 mm de profundidade e 550 mm de altura. 

 

13.  01 Célula de carga. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidades máximas 10, 15 e 20 t; 

Sensitividade 2,0 ± 0,002 mV/V; Erro total ± 0,03% da capacidade nominal Creep (30 minutos) 
± 0,03% da capacidade nominal; Compensação de zero ± 1% da capacidade nominal; 

Compensação de temperatura zero ± 0,03% da capacidade nominal/10°C; Compensação de 

temperatura span ± 0,03% da capacidade nominal/10°C Resistência elétrica de entrada 400 ± 

10Ω; Resistência elétrica de saída 352 ± 2Ω; Resistência de isolamento ≥ 5000 MΩ; Faixa de 

temperatura nominal desde -30ºC até +70°C; Limite de carga de segurança 120% da capacidade 

nominal; Sobrecarga de ruptura 200% da capacidade nominal; Tensão recomendada de excitação 

10 ~ 12 VDC, Tensão máxima de excitação 15 VDC, Grau de proteção IP 67 Material Aço 

Carbono Cabo 4 fios; 6m de comprimento; Ø 5mm 

14.  01 Centrífuga Clinica - Digital Tubos 8x10/15ml. Equipamento com processamento em ciclo 

único (8 tubos); com motor de indução (sem escovas de carvão); com capacidade de 8 tubos de 

10ml ou 15ml; com velocidade Ajustável: 0 - 5000rpm; com força centrífuga relativa máxima: 

3634 xg; com display digital LED de tempo e velocidade, com exibição alternada entre RPM e 
RCF; com abertura automática da tampa ao final do processo; com bloqueio da tampa de 

segurança; com tampa com trava de segurança que impede sua abertura enquanto o processo de 

rotação estiver em execução; com interface de operação simples; com frenagem suave a baixas 

velocidades com processo de separação eficaz; com tempo de aceleração e desaceleração de 20-

200 segundos; com operações podem ser programadas de 20 segundos a 99 minutos, com sinal 

sonoro ao final da operação. Centrifugação rápida por meio da tecla separada "Impulso"; com 

sistema de ventilação e tecnologia de troca de calor que reduz a temperatura do rotor e garante a 

preservação da amostra; com câmara externa para absorção de ruído e redução de vibração, 

sistema de proteção contra desbalanceamento, excesso de tensão e velocidade garantem 

operação segura da centrífuga; com sinal sonoro na identificação de erros – o código de erro é 

exibido no display LED; com rotor de alumínio com ângulo fixo de 45° de fileira para 8 tubos. 

Material de fabricação: Estrutura externa, tampa e adaptadores p/tubos: plástico ABS. Voltagem: 
110V ou 220V.Centrífuga Clinica - Digital Tubos 8x10/15ml 

15.  01 Centrífuga de frutas. Equipamento com pilão e bocal extragrande processam as frutas inteiras 

sem precisar descascar; Possui coletor de resíduos, sementes e bagaço de frutas; Possui trava de 

segurança que permite o funcionamento apenas com a montagem completa dos componentes e 

do fechamento da trava de segurança. 

16.  01 Clinômetro Florestal Eletrônico, que permita a tomada de medidas de inclinação e altura e que 

calcule a distância, com resolução de 0,1m <100m em medições de altura e resolução de 0,1 

grau e precisão de + ou - 0,2 graus em medições de ângulo, equipado com buzzer, visor de LCD 

e retro iluminação, que opere em temperaturas entre 15 e 45 graus Celsius. 

17.  01 Condutivímetro digital de bancada, faixa de medição de 0 a 20mS com interface RS-232,. 

Especificações: Display LCD de matriz de pontos; Condutividade em água; Escala: 0 a 

20000mS/cm com seleção automática; Resolução: 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 10ppm);0,1...(0 a 

200mS/cm / 0 a 100ppm); 1...(0 a 2000mS/cm / 0 a 1000ppm); 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 
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10000ppm); Precisão: 2% fundo de escala; Incerteza: ±1%; Condutividade em Álcool*; Escala: 

0 a 20000mS/m com seleção automática; Resolução: 0,01...(0 a 20mS/m);0,1...(0 a 200mS/m); 

1...(0 a 2000mS/m); 0,01...(0 a 20mS/m); Precisão: 2% fundo de escala; Resolução: ±1%; 
Observação: Para análise da condutividade em álcool é necessária a utilização da célula 

termostatizada (opcional); Temperatura; - Escala: 0 a 60ºC; - Resolução: 0,1ºC; - Precisão: ± 

0,3ºC; Incerteza: ± 0,2ºC; Interface serial RS-232; Compensação de temperatura: Automática ou 

manual; Calibração automática; Alimentação: Fonte de alimentação 110/220VAC; . Acessórios 

Fornecidos: - Célula de Vidro (K=1) para medir condutividade em soluções aquosas; Cabo RS-

232, Sensor de temperatura em aço inox; - Fonte de alimentação 110/220V; - Solução Padrão 

146,9 μS/cm; - Suporte para Eletrodo; - Sensor; - Manual de Instruções; - Célula termostatizada 

para medição de condutividade em álcool; - Solução de calibração (1,413mS/cm); Com 

certificado de Calibração para Condutivimetro 3 Pontos (146,9us/1,413ms/13,32ms em 25º) 

18.  04 Conjunto de acessórios para estação total contendo os seguintes equipamentos: 

Tripé para estação total 

Tripé com pernas extensíveis, confeccionado em alumino, com dupla trava sendo trava rápida na 
parte superior e borboleta na parte inferior, com mesa plana de diâmetro mínimo de 150mm, 

com parafuso de fixação da estação total de rosca 5/8”, com alça e bolsa para transporte.  

Tripé para Bastão para Prisma 

Tripé com pernas extensíveis, confeccionado em alumino, com fixação do bastão por parafuso, 

com possibilidade de ajuste nas três pernas para nivelamento e bolsa para transporte. 

Bastão para Prisma 

Bastão extensível com no mínimo 2,60 metros em toda a sua extensão, com trava de rosca, com 

rosca com 5/8” para fixação do prisma e bolsa de transporte.  

Prisma para Estação Total 

Prisma circular de 64mm de diâmetro para medidas lineares executadas com estações totais, com 

suporte de metal e adaptador de rosca 5/8” para fixação no bastão com altura até o eixo de 
116mm, com constantes de 0mm e -30mm, com alvo de polímero ou metal e bolsa para 

transporte. 

 

19.  04 Conjunto de peneiras de cada malha para agitador Tipo Yoder com peneiras nas seguintes 

aberturas: 2,0 -1,0 - 0,5 - 0,25 e 0,105 mm de abertura em cada conjunto, com caixinha; diam. 

5x2'' em latão.  

20.  01 Contador de Sementes. Características: Contagem do número de sementes colocadas no 

reservatório, permitindo a preparação de um determinado número de sementes para pesagem, 

germinação ou plantação (erro de 0,1% para sementes como milho, soja, sorgo); velocidade de 

contagem: conta até 8 sementes por segundo em modo contínuo com boa precisão (a velocidade 

depende do tamanho da semente); suporta diversos tipos de sementes de hortaliças, tabaco...; 

baixo consumo de energia e operação silenciosa; sistema de calibração automático: o 

equipamento deve ter capacidade de se autocalibrar para obter melhor performance com precisão 

nas contagens; frontal moderno em policarbonato com teclas de toque incorporadas ao mesmo;  

21.  01 Contador digital microprocessado bidirecional (updown), com reset aut./manual/remoto, 
memória e fator de multiplicação, entrada de sinal gerador de pulsos (encoder) bidirecional pnp 

/ou sensores indutivo, capacitivo ou fotoelétrico/alimentação 110/220vca 50/60 hz, tamanho 

72x72mm saída: rele/frequência máxima de contagem 100hz por canal, chave código cdfm-

02b/72/ ncm – 9030.39.90  

22.  01 Datalogger com sensores. Características Técnicas: Sensor de temperatura: Faixa de Medição: -

40° a 70°C Precisão: ±0,25°C (-40°C a 0°C) ±0,2°C (0°C a 70°C) Resolução: 0,04°C; Sensor de 

umidade relativa: Faixa de Medição: 0 a 100% de umidade relativa; Precisão: ±2,5% (10% a 

90% de umidade relativa); Resolução: 0,05%; Tempo de Resposta: 1 minutos, em ar livre 

movimentando-se a 1m/s. Datalogger Temperatura de operação: -40° a 70°C; Tipo de 

comunicação: Bluetooth. Smart Range de Transmissão Bluetooth: 30,5 m; Taxa de Registro: de 

1s a 18h (configurável); Início de coleta: possível configurar para iniciar imediatamente, iniciar 
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quando pressionar o botão, e iniciar em data e hora especifica. Fim de coleta: possível configurar 

para parar a coleta de dados quando a memória estiver cheia, quando pressionar o botão, em data 

e hora especifica ou sobrescrever os dados mais antigos. Bateria: possui duração de 2 ano para 
intervalo de coleta de 1 minuto e opção Power Saving Mode desabilitado, 5 anos para intervalo 

de coleta de 1 minuto com opção Power Saving Mode habilitado, para intervalos de coletas 

superiores a duração da bateria pode se estender, bateria substituível. Memória: 128kb (84.650 

pontos) Tempo de download de dados: 60s com memória cheia. Grau de proteção: IP67, NEMA 

6; Peso: 75,5g Dimensões: 10.8 x 5.08 x 2.24 cm. A marcação CE identifica que este produto foi 

produzido cumprindo as directivas relevantes da União Europeia (UE). Opcional: Certificado de 

Calibração: O cliente pode solicitar 03 tipos de calibração. 1 - Calibração NIST feito nos EUA. 2 

- Calibração RBC Rastreada. 3 - Calibração RBC: Feita no Brasil por uma empresa indicada 

pelo INMETRO.  

23.  01 Desgastador de dentes de leitões, voltagem: 220V; 1 Ponta desgastadora diamantada 6mm e 1 

Bico de metal  

24.  01 Dobrador de tubos - Máquina de Curvar Tubos Manual 3/8 a 1.1/4 - Tipo Calandra – Com 

Base. Para tubos de Ø 3/8” a 1 1/4” (parede do tubo: até 1,5 mm) Com morsa de aperto rápido. 
Acionamento mecânico (sem sistema hidráulico). Curvatura máxima: 240° Acompanha: 7 

polias, 7 canaleta. Comprimento: 1075 mm Largura: 415 mm Altura: 978 mm 

25.  01 Eletrodo universal em plástico para medição de pH (0-14) com conexão modelo BNC. 

26.  01 Espectrofotômetro. Especificações técnicas: Faixa de comprimento de onda: 380 a 780 nm. 

Unidade de leitura do comprimento de onda: 1 nm. Largura de Banda Espectral: 

Aproximadamente 12 nm (meio comprimento de banda). Faixa de Medição: 70 –150,000 lx 

(lux); 0.5 –1,000 W/m2 (Irradiância); 1 –3,000 mol m-2 s-1 (FFFA). Tela: 3.5&quot; 320 ×420 

LCD com toque resistivo. Capacidade de armazenamento: 68,000 arquivos (para cartão SD de 

8GB). Vida útil da bateria: 5 horas tipicamente em operação contínua. Requerimentos de 

Alimentação: Adaptador, 2500 mAh (3.7V bateria de íon lítio recarregável) Interface de dados: 

Cartão SD (SD2.0, SDHC, de até 32GB (Cartão de 8GB incluso)), Mini USB (USB 2.0), Cartão 
WiFi SD (Compatível com iOS e Android) 

27.  01 Estação Meteorológica com as seguintes características mínimas: 

DataLogger robusto para uso em ambientes abertos com chuva, com dupla proteção plástica 

contra entrada de água.  

▪ Painel de LCD exibe as configurações, status, sinal GSM, inicia e pausa da coleta, sensores e 

mais.  

▪ Memória: 32 MB permite até 2 Milhões de medições do conjunto de variáveis meteorológicas 

monitoradas;  

▪ Esse DataLogger possui atrás da placa de dados uma bateria selada que é alimentada por um 

painel solar externo ou fonte de alimentação, que acompanha o conjunto;  

▪ Bateria com vida útil de 3 a 5 anos (-20°C a 40°C);  

▪ Período de coleta de dados de 1min até 18 horas;  

▪ Possui 10 portas de entrada para sensores da marca Onset, basta conectar os sensores Onset em 

qualquer porta do datalogger que eles são reconhecidos automaticamente, expansível até 15 

portas.  

▪ Possível adicionar até dois módulos com entradas analógicas configuráveis de 4 a 20 mA, 0 a 

2,5V, 0 a 5V, 0 a 10V e 0 a 20V, totalizando 8 portas analógicas (Necessário Módulo Analógico 

RXMOD-A1).  

▪ Possível adicionar módulos com até 3 relés internos para acionamento de equipamentos 

(30VDC, 1 A) (Necessário Módulo Relé RXMOD-R1);  

▪ Configuráveis alarmes de máxima e mínima para cada sensor com notificação por EMAIL e 

SMS.  

▪ Plataforma online Hobolink totalmente gratuita.  
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▪ Possibilidade de adicionar até 50 sensores sem fio (Radiação solar Global / PAR, Dir. Vel. 

Vento, Temperatura e umidade do ar, Pluviômetro, Temperatura do solo e umidade do solo) 

(Necessário Modulo Receptor Wireless RXMOD-RXW)  
 

28.  04 Estação Total Eletrônica com as seguintes especificações: precisão angular igual ou melhor a 

5” com leitura configurável de 1” e 5”; compensador nos eixos horizontal e vertical, alcance de 

medição de distâncias de até 4.000 metros com 1 prisma e de 500 metros sem uso de prisma; 

precisão linear no modo com prisma igual ou melhor a 2mm + 2ppm e de 3mm + 2ppm no modo 

sem prisma; prumo ótico com aumento de 3x, ou melhor ou prumo laser; luneta com aumento de 

30x, ou mais; possuir distância de foco mínimo de 1,0 metro; campo de visão de 1º30’ ou 

melhor; sensor automático de temperatura e pressão; nível de bolha circular com sensibilidade 

de 8’/2mm ou melhor; ser à prova d'água, de acordo com especificação IP55 (resistente a poeira 

e água) ou superior; duplo display, menus em Português; duplo teclado expandido com no 

mínimo 24 teclas que facilitem a operação do equipamento; coletor de dados interno com 

memória, no mínimo de 10.000 pontos de coordenadas e atributos; com tempo de operação do 
conjunto de baterias igual ou superior a 8 horas e tempo de recarga total de cada bateria igual ou 

inferior a 4 horas; dotada de porta serial RS 232 e ou mini-USB e slot para cartão de memória. O 

programa interno deve ser capaz de calcular a altura de pontos inacessíveis; calcular as 

coordenadas da estação, a partir de leituras sobre pontos conhecidos; calcular a área e o 

perímetro, durante a coleta de dados ou utilizando pontos já armazenados já armazenados na 

memória; calcular a distância horizontal, vertical e o desnível entre pontos lidos da mesma 

estação, calcular as coordenadas relativas de pontos em relação a uma linha base, calcular a 

intersecção de linhas durante a coleta de dados ou utilizando pontos já armazenados na memória; 

permitir a  locação tridimensional de pontos armazenados na memória, locar arcos, calcular 

coordenadas, permitir a montagem de biblioteca códigos de pontos, possibilidade de definir no 

mínimo 10 arquivos de obra. 
 

O software deve permitir a exportação dos dados levantados, nome do ponto, altura da estação, 

altura do prisma, ângulos e distâncias e a importação e exportação de coordenadas, em formato 

capaz de ser recebido/transmitido pelo software de topografia Topograph 98SE.  

 

2.3 – Dos acessórios 

O equipamento ofertado deverá vir acompanhado com os seguintes acessórios, no mínimo. 

● 2 Baterias recarregáveis; 
● Carregador de bateria; 
● 2 Prismas com suporte; 
● 2 Bastões telescópicos de 2,50 m; 
● 1 Tripé de Alumínio; 
● 1 Cabo serial ou USB. 
● 1 Cartão de memória compatível com a estação ofertada 
● Demais acessórios para a correta e completa utilização do equipamento. 
3 - CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO  

a)  O equipamento deverá vir acompanhado de manuais em mídia de CD ou DVD, na língua 

portuguesa; 

b) A empresa vencedora do certame deverá dar suporte técnico permanente e totalmente 

gratuito, expresso de forma escrita, em papel timbrado da licitante/proponente, com 

identificação do seu assinante;  

c) A empresa deve indicar um Centro de Serviço Autorizado no Brasil e apresentar carta do 

fabricante do equipamento ofertado, mencionando que o proponente é seu distribuidor 
autorizado e atestando que o proponente está capacitado pelo fabricante a prestar assistência 

técnica, treinamento e suporte aos seus produtos; 

d) Os equipamentos e acessórios devem possuir garantia mínima de 1 (um) ano; 

e) A empresa vencedora deverá realizar treinamento, em Rio do Sul, SC, em local a ser definido, 
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em todas as funcionalidades dos equipamentos e softwares, sem custo adicional, com duração 

mínima de 16 horas (dois dias), para servidores indicados pelo IFC. 

f) Após 60 dias do treinamento a empresa vencedora deverá realizar novo treinamento em Rio 
do Sul, SC, em local a ser definido, sem custo adicional, com duração mínima de 8 horas (um 

dia), para os servidores indicados pelo IFC, objetivando reforçar os conhecimentos dos recursos 

do sistema e tirar dúvidas que venham surgir na utilização dos equipamentos. 

 

29.  01 Estufa com Circulação e Renovação de ar, digital com capacidade mínima de 336 litros. 

Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática 

em epóxi. Câmara interna em aço Inox AISI 430 polido. 1 Porta em aço carbono 1020 com 

pintura eletrostática na cor azul. 3 Suportes internos em aço inox com distância 75 mm cada 

(Acompanha 3 prateleiras). Isolação térmica em lã de vidro. Vedação da porta em perfil de 

silicone. Resistência blindada em aço inox AISI 304. Fluxo de ar com saída superior de aço inox 

com orifício central para acomodação de termômetro. Sensor de temperatura PT100, com leitura 

digital do set point e do processo. 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. Circulação e 
renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. Renovação de ar com entrada lateral e 

saída superior ajustável manual. Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por 

termostato analógico. Proteção porta fusível. Controlador de temperatura microprocessado 

digital, com sistema PID. Chave geral de Liga/ Desliga, com led. Painel adesivo em 

policarbonato texturizado a prova d’água. Pês com regulagem e sapatas de borracha. Cabo de 

força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas 

ABNT NBR 14136. Faixa de trabalho da Estufa: Temperatura: 5ºC acima do ambiente a 200 ºC. 

Resolução: 0,1ºC.Variação: ± 0,5ºC. Dimensão Interna mínima: L700 x P600 x A800 mm  

30.  01 Estufa com circulação e renovação de ar, digital, com capacidade mínima de 27 litros. 

Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e 

pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox AISI 430 polido. - 1 Porta em aço 

carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes internos em aço inox com 
distância 75 mm cada (Acompanha 3 prateleiras). - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação 

da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com 

saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de 

temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - 1 Motor de corrente 

alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar 

motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior 

ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato 

analógico. - Proteção porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com 

sistema PID. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato 

texturizado a prova d’água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. Cabo de força com 

dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT 

NBR 14136. Faixa de trabalho da Estufa: Temperatura: 5ºC acima do ambiente a 200 ºC. 
Resolução: 0,1ºC. Variação: ± 0,5ºC. Dimensão Interna mínima: L300 x P300 x A300 mm.  

31.  01 Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar, capacidade mínima de 150 litros, 

tensão: 220 Volts 

32.  01 Estufa de Secagem e Esterilização, Digital, capacidade mínima de 630 Litros , gabinete 

construído em aço carbono 1020 com tratamento, anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi, 

câmara interna em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em 

epóxi, portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul, suportes para 7 

prateleiras em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva com perfuração para 

circulação de ar, isolamento da câmara interna em lã de vidro, vedação da porta em perfil de 

silicone, fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de 

termômetro, 4 Rodízios giratório, sendo 2 com travas e 2 sem, chave geral de Liga/ Desliga, com 

led, painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d’água, cabo de força com dupla 

isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 
14136. Informações gerais: circulação de ar por convecção natural, controlador de temperatura 
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micro processado digital, com sistema PID, sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do 

set point e do processo, rele estado sólido, temperatura: 5 graus C acima do ambiente a 200 

graus C. Resolução: 0,1 graus C. Variação: ± 1 grau C. 

33.  01 Fogão de centro à gás industrial, alta pressão, com 8 queimadores, com forno, confeccionado 
em chapa aço carbono com pintura eletrostática a pó cinza grafite; grelhas em ferro fundido 

medindo 425x425mm; queimador em ferro fundido tipo coroa; Manípulos em baquelite 

individuais com ajuste gradual de chama; painel com indicação gradual de fogo alto e baixo 

através de gravação a laser; bandeja inferior coletora de resíduos em aço inoxidável; aço carbono 

com pintura grafite em toda a estrutura, niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). 

Equipamento deve ser entregue montado e instalado no local, com garantia mínima de 1 ano e 

com manual de instruções em português. 

34.  01 Fogão de Mesa a Gás, portátil, duas bocas, manípulos individuais com ajuste gradual de chama, 

potência mínima dos queimadores 2000 watts, garantia mínima de 3 meses, bandeja inferior 

coletora de resíduos em aço inoxidável, niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon), com 

manual de instruções em português. 

35.  01 Freezer Vertical. Uma porta, capacidade mínima de 246 L com porta reversível com 5 cestos e 

1 gaveta. Voltagem de 220 V. 

36.  01 Furadeira e Parafusadeira:  Com 2 Velocidades reversíveis (Velocidade 01: até 450rpm 
Velocidade 02: até 1700rpm), mandril 1/2", e maleta para transporte da ferramenta. Dados 

Técnicos: Torque, máx. (em materiais duros): 50 Nm Torque, máx. (em materiais macios): 18 

Nm N de rotações em vazio (1 velocidade /2 velocidade): 0 - 450 r.p.m. Capacidade do mandril: 

0,8 - 13 mm Voltagem da Bateria: 14,4 V Mandril de aperto rápido: 13 mm Configurações de 

Torque: 20+1 Acessórios: 

1 Maleta de transporte 1 carregador BIVOLT 2 baterias 14.4v 1,5AH Garantia do fornecedor de 

12 meses. 

37.  01 Geladeira Frost Free, com puxador ergonômico e o painel Touch. Freezer com capacidade 

mínima de 110 litros, com um Flex Box e uma prateleira retrátil especial, prateleira com a 

função turbo congelamento. 

38.  02 Inclinômetros digital com Display de LCD; Apresenta resultado permanecendo na posição 

vertical para facilitar a visualização em todos os ângulos; Medição Rápida e precisa; Tamanho 

compacto; Faixa de medição de 4 x 90º, com +/- 0,1º; Base Magnética com 3 imãs de alta 
potência; Escala de medição 4 x 90º; Resolução: 0,1º; Botão On/Off; Função Hold (guarda 

medição); Função Calibrar (permite calibrar a superfície de referência); Possibilidade de 

medição em graus ou %; Temperatura de Operação: 0º a 40ºC; Umidade de Operação: 40 a 80%. 

39.  01 Indicador de Pesagem. Características especiais: Resolução programável em display até 5.000 

divisões (resolução interna: 300.000 divisões); configuração e calibração do equipamento 

realizada através de programação via software/teclado; três níveis de filtros de estabilização das 

pesagens, prevenindo interferências e vibrações; display de pesagem em LCD; equipado com 

bateria interna recarregável, 6V/4,5Ah; pronto para comunicar com displays remotos. DADOS 

TÉCNICOS: Número de divisões 5.000, Resolução interna 1/300.000. Sensitividade mV -10 ... 

+15 μV/d ≥ 10. Unidades de medida kg. N° máximo de células conectadas 4 células de 350Ω. 

Tensão de excitação da célula de carga VDC 5 (≤ 150 mA); conexão dos fios da célula 4 ou 6 

fios. Frequência de medição (sem filtro) Hz 10; filtro digital 3,0 níveis de ajuste; alimentação de 

energia 110/220 volts; bateria interna recarregável 6V / 4,5Ah; autonomia de operação com 
bateria até 150 horas (com 1 célula de carga); temperatura nominal °C 0 a + 40. Temperatura de 

operação 0 a +40; temperatura de armazenamento -20 a +50; display LED de 6 dígitos com 

backlight; altura dos dígitos mm 22; legendas do display unidade, contagem, acúmulo, zero, tara, 

estabilidade, ac teclas #, func, acum, tara, zero, liga/desl; interface de comunicação RS232 

40.  01 Indicador digital de grandeza, tamanho: 48x96x95 mm, alimentação: 110/220 volts, escala: 0-

1999 (indicar), chave de código: sr-100/48/ ncm - 9030.33.11 

41.  01 Infiltrômetro para Campo (Conjunto Completo). Conjunto para medição de infiltração no 

solo, composto por três pares de anéis com diâmetros ligeiramente diferentes (para facilitar o 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense  - Rio do Sul 

 

 
 

Rua Mafalda Lidner Porto, 93 -  Bairro Progresso - 89163-644 – Rio do Sul  

(47) 3520-8216 – compras.riodosul@ifc.edu.br 
www.ifc-riodosul.edu.br 

transporte) e acessórios. Composição: anéis com Ø de 28, 53, 30, 55, 32 e 57 centímetros; placa 

guia para instalação dos anéis, 3 pontes de referência para medição, 4 boias com haste graduada, 

2 ganchos para retirada dos anéis do solo, cronômetro e marreta com sistema anti-repique. 
Procedência Holandesa 

42.  01 Kit de Medição de Irrigação - destinado a ensaios de uniformidade de distribuição de água em 

sistemas de Irrigação por aspersão. É composto de: coletores: conjunto de 150; canecas 

confeccionadas em plástico de engenharia para coleta da água; provetas: conjunto de 5 provetas 

confeccionadas em termoplástico transparente estabilizado, graduadas em milímetros. Específica 

para área da boca do coletor para leitura direta em milímetros de lâmina de água escala de 0,5 

mm; hastes: estojo confeccionado em lona plástica com alça e reforço no fundo, contendo 150 

hastes de alumínio estrutural (varetas cilíndricas) para fincar ao solo e sustentar por encaixe as 

canecas coletoras, a fim de mantê-las a aproximadamente 0,70 m de altura do solo. 

43.  15 Kit Lixeira para Coleta Seletiva 50 Litros: 

Conjunto com 5 cestos de 50 litros cada. Produzido em polipropileno de alta resistência. 

Indicado para coleta seletiva de resíduos em área externas com capacidade de 50 litros. Suporte 

para fixações de 5 cestos, tampa com abertura vai e vem, com indicação do resíduo a ser 
coletado. Estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado, aditivado contra 

ação dos raios ultravioleta (UV), com a superfície polida e com cantos arredondados. O suporte 

deve ter sistema que facilita a descarga do material coletado, e que permite a remoção do cesto 

com facilidade, pois o cesto é removível do suporte de fixação através de encaixe. Acompanha 

kit de parafusos para fixação no piso.  

Dimensões: 

Altura mínima: 1,10 metros 

Largura mínima: 35 cm 

Comprimento Mínimo: 220 cm 

Cores: Vermelho (Plástico), Azul (Papel), Amarelo (Metal), Verde (Vidro) e Marrom (Orgânico) 

44.  01 Máquina de Café, cafeteira profissional em aço inox 304 ou superior, 02 grupos, capacidade 

miníma 11 litros, com 2 torneiras, termostato para controle de temperatura, vaporizador 
multidirecional, manômetro padrão em dupla escala para bomba de aguá e caldeira, aquecedor 

de xícaras, resistência blindada, tensão 220 v, nível automático da água, pressão da caldeira 27 

bars, potência 4300 w, vareta para limpeza, pingadeira removível, filtro em aço inox 

dispensando a utilização de filtros de pano, dimensões aproximadas 76,5x53x56 cm (axlxp) 

acompanha manual em português. 

 

45.  01 Máquina de gelo com capacidade para produzir 50 kg de gelo em cubos e armazenar até 7 kg. 

Voltagem: 200V. Potência: 380W. Peso: 33 kg. Dimensões: 66 X40 X 55 cm (AXLXP). 

46.  01 Máquina de Lavar copos, bandeja, talheres e pratos, capacidades mecânica mínima: 45, 24 ou 

17 gavetas por hora, tempos de ciclo (lavagem + enxágue): 80, 145 ou 210 segundos, capacidade 

por gaveta: 18 pratos (ø300 mm) ou 27 pratos (ø190 mm) ou 36 pires (ø120 mm) ou 09 bandejas 

(460 x 330 mm) ou 240 talheres ou 41 copos (ø67 mm) ou 36 copos (ø70 mm) ou 49 xícaras de 

café (ø60 mm) ou 25 xícaras de chá (ø85 mm), operações: lavagem e enxágue, realizados através 

de braços giratórios superiores e inferiores. higieniza: bandejas lisas e estampadas, pratos, 
talheres, copos, xícaras, taças de sorvete e outros recipientes. multifásica, preparada para aceitar 

as tensões: 220v ~ / 220v 3~ / 380v 3n. aquecimentos da solução de lavagem e da água de 

enxágue: elétricos. dotado de termômetros de lavagem e enxágue. temperatura da solução de 

lavagem: de 55° a 65° c. temperatura da água do enxágue: quente, de 80° a 90° c (o aquecedor e 

a moto-bomba de enxágue são incorporados à lavadora) painel de comando: uma tecla de 

liga/desliga, uma de operação e uma de seleção dos tempos de lavagem. facilidades de operação: 

porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. auto start: sistema 

que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. possui beep sonoro de fim de ciclo, que 

pode ser desativado. controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de solução do tanque e 

das temperaturas de lavagem e do enxágue. consumo de água: 2,7 litros por ciclo a 100 kpa (1 
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bar de pressão) consumo elétrico: 8,9 kwh. 

 

47.  03 Máquina de lavar roupas: Funções lava, enxágua, centrifuga; No mínimo de 8 programas de 

lavagem; Capacidade mínima de 10 Kg; 4 Níveis De Água; Classificação Energética A; Tensão 
Elétrica (V): 220v; Cor branca; Dimensões mínimas do Produto: Altura: 100cm 

Largura: 52cm; Profundidade: 54cm; Garantia do fornecedor de 12 meses. 

48.  01 Medidor digital e portátil de radiação luminosa Quantum/Radiômetro/Fotômetro –sensores 

NÃO inclusos), de leitura direta. Possui conector BNC para a ligação de sensores diversos e 

mostrador digital tipo LCD de 4 ½dígitos atualizado a cada 0,5 s no modo instantâneo de 

funcionamento. Teclado de contato selado, com 5 teclas. O equipamento permite a leitura de 

valor instantâneo, média de 15 segundos, ou manutenção do valor lido, além de permitir a 

escolha do fator de multiplicação de calibração para um determinado sensor e a seleção da 

unidade de leitura (mmol, lux, klux ou W.m-2, conforme a tecla selecionada. Capacidade de 

armazenamento do fator de multiplicação para dois sensores. Seleção automática da faixa de 

medição de um determinado sensor, para se obter a melhor resolução e precisão. Baixo consumo 

de energia, permitindo operação contínua de até 150 h, com a bateria de funcionamento de 9 V. 
Indicação de bateria baixa. Acompanha manual de operação em inglês. Não vem acompanhado 

de sensores, que devem ser escolhidos conforme a aplicação. 

49.  01 Medidor digital portátil de nitrato no solo, em soluções nutritivas, em amostras de água e em 

folhas. Método de eletrodo de íon Nitrato (NO3-), à prova d água. 

50.  01 Medidor digital portátil de potássio no solo, em soluções nutritivas, em amostras de água e em 

folhas. Método de eletrodo de íon K+, à prova d água. 

51.  01 Medidor Portátil à prova d’água que realiza medições de vários parâmetros da água como pH, 

condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura. 

52.  01 Mesa agitadora específica para amostras de solos. Com controle de rotação e velocidade de 

rotação máxima igual 250 rpm e timer com temporizador e desligamento automático o término 

do tempo programado, com plataformas para bandejas. Gabinete em aço carbono com 

tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Alimentação: 220V 

 

53.  01 Mesa Buffet Térmica, Aquecimento, refrigeração e exposição de alimentos; Temperatura: 

Aquecimento: Acima de 60ºC; Refrigeração: +1º a +7ºC; Controle de Temperatura: 2 

Termostatos (1 Aquecimento, 1 Refrigeração); Aquecimento: Banho maria através de resistência 

blindada; Refrigeração: Estática com serpentina embutida no tanque 

Vidro curvo temperado 6mm; Pés reguláveis 

Base: Chapa pré-pintada na cor Cinza com Mdf Teca Itália (Madeira Escura); Tanque: Aço Inox 

430; Opcional: Cubas com puxadores e tampas 

Suporte Bandeja; Capacidade de cubas sugerida: Aquecimento: 06 GN 1/2 - 100mm; 

(324x265x100mm); 02 GN 1/1 - 100mm (530x325x100mm); Refrigeração: 05 GN 1/2 - 65mm 

(324x265x65mm); Medidas mínimas do Produto Frente (mm) 1899; profundidade(mm)632; 

Altura Total /Mesa(mm) 1566/87; Tensão(V) 220 

54.  01 Mesa para necropsia. Mesa totalmente em aço inoxidável; Cuba construída em chapa de 1,00 
mm; pés em tubo de 11/4; formato da cuba com 5 cm de altura, vincos para melhor 

escoamentos; Acompanha balde de alumínio de 8 litros, ou saída para esgoto; pés com 

regulagem para ajustes e desnível; dimensões: (alt x lar x comp): 0,90 x 0,70 x 1,90 m. 

55.  01 Microscópio biológico Binocular. Sistema ótica infinita CFI, distância interpupilar ajustável 

47-75mm; Foco fino do lado direito; Revólver quádruplo; Platina mecânica; retangular de155 x 

134 mm com charriot direito, área de trabalho 76 X 40mm; Par de oculares CFI 10X (F.N 18 

mm); Tubo Binocular inclinação de 30º graus. Condensador ABBE NA 1.25. Objetiva CFI BE 

Plan Acromática de 4X (N.A.0.10 W.D . 25mm), Objetiva CFI BE Plan Acromática de 10X 

(N.A.0.25 W.D. 6.7mm), Objetiva CFI BE Plan Acromática de 40X retrátil (N.A.0.65 

W.D.0.6mm), Objetiva CFI BE Plan Acromática 100X retrátil imersão óleo 

(N.A.1.25.D.0.14mm); Bivolt automático.  
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56.  01 Microscópio com sistema de iluminação 30 W e óptica plana de alto contraste; Objetivas de 

fase; Excelente sistema de óptica infinita; Possui objetivas especiais; Plana Acromática Infinita 

de longa distância de alta qualidade (Imagens claras de alto contraste); Equipado com sistema de 
contraste de fase pré-centralizado que dispensa o ajuste feito pelo usuário; Possuindo diversos 

suportes para acoplar vários tipos suporte; Aumento 40 até 400X; Tubo Siedentopf Trinocular 

com ajuste interpupilar 48mm 75mm, inclinado30º, rotação 360º; Saída Trinocular; Adaptador 

para câmera; Objetivas plana cromáticas infinita de longa distância de trabalho: LWD INF-PL 

4X/0.1 WD18MM; INF-PL-PH PH10X/0.25 WD10MM; INF-PL-PH PH20X/0.4 WD5.1MM; 

LWD INF-PL-PH 40X/0.6 WD2.6MM; LWD INF-PL 40X/0.6 WD2.6MM; Revolver montado 

sobre rolamentos para 05 objetivas; Condensador de longa distância NA 0,3 LWD72MM , uso 

de porta objeto de até 150mm; Platina mecânica com área 160X250mm, PORTA OBJETO 

INSERT.; PLATINA AUXILIAR 70X180MM; Focalização: Macrométrico E Micrométrico 

Ajustável; Movimento vertical; Macrométrica 37.7mm; Micrométrico com curso de 0,002mm 

por divisão; Macro e Micro conjugado em botões bilaterais; Tensor acoplado e parada 
automática. 

57.  01 Motor a Gasolina Monocilíndrico; potência mínima de 5,5 HP; 4 Tempos; Partida manual; 

Motor: horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar; Tipo de Combustível: Gasolina; 

Cilindrada mínima: 163 cm³; Potência mínima na rotação máxima: 5,5 cv a 3600 rpm; Potência 

Contínua mínima: 5,0 cv; Torque Máximo acima de: 1,1 kgfm; Ignição Eletrônica; Controle de 

Rotação: RAR; Lubrificação: Salpico; Capacidade do Tanque Mínimo: 3,6 l; 

58.  01 Motor a Gasolina Monocilíndrico; potência mínima de 8.0 HP; 4 Tempos; Partida Manual; 

Motor: horizontal, refrigerado a ar; Tipo de Combustível: Gasolina; Cilindrada mínima: 242 

cm³; Taxa de Compressão: 8,2:1; Potência Mínima na rotação máxima: 8,0 cv; Potência 

Contínua mínima: 7,2 cv; Torque Máximo acima de 1,7 kgfm; Ignição Eletrônica; Controle de 

Rotação: RAR; Lubrificação: Salpico; Capacidade do Tanque mínimo: 6,0 l. 

59.  01 Paquímetro digital. Capacidade: 150mm–6"; exatidão: aproximadamente 0,03mm; resolução 

de 0,01mm/.0005"/1/128". Aço inox. 

60.  01 Penetrômetro. Faixa : 0,2 ~ 20 Kg / Graduação: 0,01 Kg. Faixa: 0,4 ~ 44 Lb / Graduação: 0.01 

Lb. Faixa : 2 ~ 200 N. / Graduação: 0,1 N. Precisão: 0,5% + 3 dig. F.E. Leitura em tres 
unidades: KG, Lb e N. Programação de ALARME SONORO de Máximo e Mínimo Funções: 

Pico, Acendimento do display (back light), Display reverso, leitura de pico. Armazena 896 

leituras Alimentação: Bateria recarregável (Carregador 110 / 220V) Acompanha: Maleta para 

transporte, Carregador de bateria, manual de instruções e adaptadores de teste com os seguintes 

diâmetros: 3, 6, 8 e 11mm. 

61.  01 PHmetro de bancada - Medidor de pH de bancada com display de cristal liquido alfanumérico; 

Sensor de temperatura individual em aço inox; Saída tipo Rs 232 para conexão a computadores 

ou sistemas de automação; Termômetro digital para indicação simultânea do pH e temperatura 

da solução; Indicador de leitura estável Compensação de temperatura automática; Gabinete em 

Abs; Suporte individual para eletrodo; Medições de  pH/mV/Orp; Alimentação: 220 V; 

Dimensões: 320 mm x 320 mm x 210 mm; Peso: 3Kg. Faixa de Trabalho - pH : -2 a 20; 

Resolução: 0,01; Exatidão: ± 0,01; Incerteza: ± 0,01; Mv: Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999; 

Resolução: 0,1; Exatidão: ± 0,1; Temperatura: Faixa de Trabalho: -20 a 120 ºC; Resolução: 0.1 
ºC; Exatidão: ± 0.3 ºC; Calibração: Automática; Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e 

10,00. Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas; Sensor de temperatura em aço 

inox 

62.  02 Quadricóptero Drone: Aspectos Técnicos:  AERONAVE. Velocidade máxima de decolagem: 6 

m/s (Sport mode) Velocidade máxima de pouso: 4 m/s (Sport mode) Velocidade máxima: 20 

m/s (Sport mode) Altitude máxima acima do nível do mar: 6000 m Tempo máximo de voo: 28 

minutos Temperatura de operação: 0° a 40° C Deve possuir modo GPS. Precisão para 

planar:Vertical: +/- 0.1 m (com sistema de posicionamento ativo) ou +/-0.5 mHorizontal: +/- 0.3 

m (com sistema de posicionamento ativo) ou +/-1.5 m Tamanho diagonal (Sem hélices): 350 

mm. SISTEMA FRONTAL DE VISÃO. Amplitude do sensor de obstáculos: 0.7 - 15 m, 
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Ambiente de operação: Superfície iluminada e com padrão identificável (lux > 15).  CÂMERA. 

Sensor:  1/2.3” (CMOS), Pixels efetivos:12.4 M. Lentes: FOV 94° 20 mm (Formato equivalente 

a 35 mm) f/2.8, foco ao ∞. Intervalo de ISO: 100-3200 (vídeo), 100-1600 (foto). Velocidade do 
obturador: s -1/8000s. Tamanho máximo de imagem: 4000×3000. Modos de fotografia: Foto 

única; Fotos em bloco: 3 / 5 / 7 quadros; Auto Exposure Bracketing ( AEB ): 3 / 5 bracketed 

frames at 0.7 EV Bias; Timelapse; HDR. Modos de vídeo: UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 

3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 

48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p.  Bitrate máximo de vídeos: 60 

Mbps. Arquivos suportados: FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ). Formato de fotos: JPEG, 

DNG ( RAW ) Formato de vídeos: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) Tipos de cartão SD: 

Micro SD Capacidade máxima: 64 GB. Classe 10 ou UHS-1 rating requisitado. 

CARREGADOR Voltagem: 17.4 V. Energia: 100 W.  . APLICATIVO. O Equipamento deve 

possuir um aplicativo para dispositivos móveis. EIRP: 100mW Densidade Espectral de energia: 

6.9mW/MHz Frequência da transmissão ao vivo: 2.4GHz ISM. Qualidade da transmissão ao  
vivo: 720P @ 30fps (Dependendo das condições e do dispositivo móvel) Latência: 220ms 

(Dependendo das condições e do dispositivo móvel) Que opere nos Sistemas Operacionais: iOS 

8.0 ou mais recente ou Android 4.1.2 ou mais recente. GIMBAL (Estabilizador de câmera) 

Intervalo de controle: Inclinação -90° to +30° Estabilização: 3-eixos (Inclinação, roll, yaw). 

SISTEMA INFERIOR DE VISÃO. Intervalo de velocidade: ≤ 2 m acima do solo Intervalo de 

altitude: 0 - 10 m Intervalo de operação: 0 - 10 m Ambiente de operação: Superfície iluminada e 

com padrão identificável (Lux > 15).  RÁDIO CONTROLE. Frequência de operação: 2.400 

GHz a 2.483 GHz Distância máxima de transmissão: FCC Compatível: 5 km; CE Compatível: 

3.5 km ( Sem interferência )Bateria: 6000 mAh LiPo 2S Energia do transmissor (EIRP): FCC: 

23 dBm; CE: 17 dBm Voltagem de operação: 7.4V @ 1.2A . BATERIA DE VOO 

INTELIGENTE. Capacidade: 5350 mAh. Voltagem: 15.2 V. Tipo: LiPo 4S. Energia: 81.3 Wh. 

Peso líquido  áximo: 475 g. Capacidade máxima de carga: 100 W. ITENS QUE COMPÕE O  
EQUIPAMENTO: 01 Aeronave com câmera e gimbal, 01 Rádio controle, 04 Pares de hélices, 

01 Bateria de voo.01 Carregador de bateria 01 Cabo de energia 01 Trava do Gimbal 01 Cabo 

USB OTG 01 Cartão Micro SD (64 GB) 01 Case de transporte Manuais.  

(Local de Entrega: 01 em Rio do Sul/SC e 01 em Sertão-RS – Item 1.3 do termo de 
referência)  

63.  01 Raspberry Pi 3 Model B, Processador Broadcom BCM2837 64bit ARMv8 Cortex-A53 Quad-

Core, Clock 1.2 GHz, Memória RAM: 1GB, Adaptador Wifi 802.11n integrado, Bluetooth 4.1 

BLE integrado, Conector de vídeo HDMI, 4 portas USB 2.0, Conector Ethernet, Interface para 

câmera (CSI), Interface para display (DSI), Slot para cartão microSD, Conector de áudio e 

vídeo, GPIO de 40 pinos, Dimensões: 85 x 56 x 17mm. 

64.  03 Refratômetro Digital para Análise BRIX em alimentos. O Refratômetro Digital Portátil para 

Análise BRIX em Alimentos Hanna converte o índice de refração de uma amostra de alimento 

em % Brix. Esta conversão é baseada nas tabelas encontradas no ICUMSA Methods Book 

(International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) que documenta as 
alterações no índice de refração com temperatura para uma solução de sacarose por cento em 

peso. O refratômetro é ideal para a análise de frutas, bebidas energéticas, pudins, leite de soja, 

sucos, geleia, marmelada, mel, sopas, gelatina, tofu e condimentos. O refratometro é uma 

ferramenta fácil de usar para medir açúcar em amostras de alimentos no campo ou no 

laboratório. Projetado para análise de açúcar alimentar. Algoritmos de compensação de 

temperatura com base na solução de sacarose 0 a 85% de brix com uma precisão de ± 0,2%. 

Características: Calibração de um ponto: Calibrar com água destilada ou deionizada; Tamanho 

pequeno de amostra: O tamanho da amostra pode ser tão pequeno quanto 2 gotas métricas (100 

μL); Compensação automática de temperatura (ATC): As amostras compensam 

automaticamente as variações de temperatura; Resultados rápidos e precisos: As leituras são 

exibidas em aproximadamente 1,5 segundos; LCD de nível duplo: O LCD de nível duplo exibe 
medições e leituras de temperatura simultaneamente; Desligamento automático: Para conservar a 
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vida da bateria, o medidor deve desligar automaticamente após três minutos de não utilização; 

Proteção resistente à água IP65: Caixa de plástico ABS resistente a água projetada para 

funcionar em condições laboratoriais e de campo. 

65.  01 Sensor Quantum, cabo de 2m, conector tipo BNC, para medir a radiação luminosa 
fotossinteticamente ativa (PAR), na faixa visível de 400 a 700 nm. Especificações Técnicas. 

Calibração absoluta: ±5%, rastreável ao NIST. Sensibilidade: tipicamente 5 mA por 1.000 

mmol.s-1.m-2. Linearidade: desvio máximo de 1% até 10.000 mmol.s-1.m- Estabilidade: 

tipicamente &lt;±2% de alteração em um período de 1 ano. Tempo de resposta: 10 ms. Variação 

com a temperatura: máximo de 0,15% por °C. Correção de cosseno: cosseno corrigido até 80°; 

de ângulo de incidência Azimute: &lt;±1% erro sobre 360°; @ 45°; de elevação Inclinação: não 

apresenta erro induzido pela orientação. Temperatura de operação: - 40 a + 65 °C. Umidade 

relativa: 0 a 100%. Detector: fotovoltaico de silício de alta estabilidade (azul ressaltado). Suporte 

do sensor: caixa de alumínio anodizado, à prova d’água, com difusor de acrílico e componentes 

de aço Inoxidável. Terminal de conexão: tipo BNC, com cabo removível de 2m de comprimento. 

Outros comprimentos de cabo disponíveis sob consulta. Dimensões: 2,38 cm Æ x 2,54 cm A. 
Peso: 28 g (sem cabo). Compatível com os medidores LI-250A e LI-1500 da Li-Cor e outros de 

diferentes procedências. 

66.  01 Serra Tico Tico: Seleção de velocidade com quatro estágios de ação pendular. Velocidade 

variável e seleção de pré-velocidade. Saída para conexão com aspirador de pó. Troca de lâmina 

sem chave SDS. Informações Técnicas: Potência: 500 W Rotações (sem carga): 1.450 – 3.200 

rpm Capacidade de corte: Madeira: 70 mm / Alumínio: 10 mm / Metal: 6 mm Comprimento do 

Golpe: 20 mm Garantia do fornecedor de 12 meses. 

67.  02 Sistema de Purificação de Água - Características Técnicas Sequência de purificação: Filtro de 

polipropileno: capacidade para reter partículas de até 5 micras da água bruta - Filtro de carvão 

ativo: com capacidade de reter o cloro, odores e outros, membrana para osmose reversa: possui 

poros microscópicos para ultra filtração, tem a capacidade de reter metais pesados, 

contaminantes químicos, vírus, bactérias, protozoários, algas e outros - Filtro de resina mista: 

para desmineralização (deionização) da água - Pressurização: O sistema deve ser pressurizado 
para garantir a passagem da água pela membrana de osmose reversa. Bomba de pressurização 

que proporcione pressão acima de 3,5 bar. Qualidade da água: Isento de micro-organismos e 

baixo teor de minerais e sais dissolvidos. Condutividade: Abaixo de 1,0 μS/cm considerando 

uma água de entrada de180 μS/cm. Rendimento: 10 litros/hora. Caixa da bomba: Em aço inox 

304 e pintura eletrostática. Dimensões caixa da bomba: L=110 x A=475 x P=100 mm. Gabinete: 

Em alumínio revestido com pintura eletrostática. Dimensões: L=385 x A=390 x P=180 mm. 

Controle de nível: Automatizado através de chaves boias inseridas no barrilete em dois níveis 

(mínimo e máximo/liga e desliga) fazendo com que a osmose trabalhe entre esses níveis. 

Potência: 30 Watts, Tensão: 220 Volts. 

68.  02 Sistema GNSS – RTK composto por: 

Dois Receptores GNSS, Coletor de Dados, Software para Coleta de Dados e Software de Pós-

Processamento de Dados GNSS, devendo todos serem do mesmo fabricante. Receptores GNSS 

Características Operacionais Sistema GNSS composto por um par de Receptores que devem 
possuir no mínimo 240 canais universais em cada receptor devendo permitir a recepção de sinais 

de dupla frequência a partir das constelações GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou. Devendo vir 

ativo para rastreamento de no mínimo os sinais GPS L1C/A, L1P(Y), L2P(Y) e L2C; 

GLONASS L1C/A, L2C/A e L3; BeiDou B1 e B2 e Galileo E1 e E5B; 

O Sistema GNSS deve ser capaz de efetuar levantamentos em tempo real (RTK - Real Time 

Kinematic); Os receptores devem poder ser atualizados através de atualização de firmware ou de 

outros arquivos digitais pelo próprio usuário, evitando assim o deslocamento do equipamento 

para laboratórios ou empresas especializadas; 

Os receptores GNSS deverão ser dotados de recursos visuais (visor ou LED’s) que permitam ao 

menos informar: número de satélites em observação, uso bluetooth, gravação, uso do rádio e 

estado de carga das baterias; Devem permitir a transmissão e recepção dos dados nos formatos 
CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 e 3.2 e NMEA; 
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Os receptores devem permitir a realização de levantamentos em tempo real (RTK) via bluetooth, 

com alcance de no mínimo 250m entre os receptores base e rover, permitindo, assim, o 

levantamento de pequenas áreas sem a necessidade de uso do rádio; devem ser à prova de 
impacto de no mínimo 2,0 metros de altura de queda, ser à prova d’água e poeira, de acordo com 

a classificação IP67 no mínimo e Os receptores devem ser, obrigatoriamente, homologados pela 

ANATEL. 

Precisões do Sistema GNSS: O sistema deverá permitir a obtenção das coordenadas com 

precisões estimadas mínimas de: 

- No modo estático: horizontal 3mm + 0,5ppm e vertical 5mm + 0,5ppm; 

- No modo estático rápido: horizontal 8mm + 1ppm e vertical 15mm + 1ppm; 

- No modo RTK: horizontal 8mm + 1ppm e vertical 15mm + 1ppm. 

Os receptores devem ser controlados por dispositivos com sistema operacional Android, 

utilizando aplicativo do 

mesmo fabricante dos receptores GNSS. 
Comunicação 

Os receptores devem possuir as seguintes capacidades mínimas de comunicação: 

a) Tecnologia bluetooth integrada, para comunicação entre receptor e coletor sem adaptadores 

externos; 

b) Rádio UHF interno, que trabalhe no intervalo de 410 a 470 Mhz e com potência mínima de 

2W; 

c) Possuir no mínimo uma saída USB; 

d) Os receptores devem permitir serem controlados por dispositivos (coletores de dados) com 

sistema operacional Android versão 4.3 ou superior. 

Memória Interna: Os Receptores devem possuir memória interna fixa de no mínimo 250MB. 

Autonomia e Energia 

a) Os Receptores devem possuir capacidade para operar com bateria interna recarregável e 
removível; 

b) A bateria deve ter autonomia de no mínimo 8h de operação utilizando a função RTK; 

c) Os receptores devem permitir a alimentação com uso de bateria externa. 

Licença de Uso de Software de Processamento de Dados 

a) O software deve rodar em computadores pessoais de 32-bit ou 64-bit, nas plataformas 

Windows; 

b) O software deve ser no idioma português e permitir o processamento de todas as observações 

captadas pelos receptores; 

c) O software deve processar dados nos modos: Estático, Estático Rápido, Stop and Go, 

Cinemático e RTK; 

d) A licença de operação do software deverá ser registrada no próprio fabricante dos receptores e 
sua chave, deverá ser através da conexão USB; 

e) Que o software permita, importar dados, realizar configurações, pós-processar dados, realizar 

ajustamento de redes geodésicas, visualizar graficamente os pontos, linhas e áreas coletadas e 

exportar dados para outros formatos; 

f) O software deve ter capacidade para a importação de dados brutos para pós-processamento e 

dados no formato rinex; 

g) No software deve permitir a inserção das precisões das coordenadas das bases para realizar o 

ajustamento da rede geodésica e gerar relatórios contendo todas as informações que permitam a 

análise da qualidade do ajustamento da rede. 

h) O software deverá ter atualização gratuita por pelo menos um ano. 

Coletor de Dados 
Deve possuir sistema operacional Android 5.0 ou superior, em Português, câmera digital traseira 

de 8MP integrada com flash, e câmera frontal de 2MP ou superior; processador com capacidade 

igual ou superior a 1,2GHz; Memória RAM de 2GB e memória de armazenamento embutido de 

8GB ou superior; slot de expansão de memória para cartão do tipo micros/SDHC de até 64GB; à 

prova de água e poeira, padrão de proteção IP67 ou superior e resistente à queda de até 1,20m 
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em concreto; display de 5” (1280x720 pixels) ou superior com tela sensível ao toque (multi 

touch), legível sob a luz solar, e vidro gorilla glass; bluetooth e wi-fi integrados.  

Licença de Uso de Software/Aplicativo de Coleta de Dados 
O software de coleta de dados deve ser compatível com dispositivos/coletores que possuam o 

sistema operacional Android versão 4.3 ou superior, para controle dos receptores. 

O software deve permitir que smartphones, coletores ou tablets se comuniquem, via conexão 

sem fio wi-fi ou bluetooth, com os receptores GNSS, permitindo ao operador do sistema: 

- Inicializar os receptores GNSS; 

- Monitorar e gerenciar as configurações básicas dos Receptores GNSS, incluindo as 

configurações do rádio; 

- Criar um novo trabalho, coletar, gravar e nomear pontos, além de realizar locações de pontos; 

- Importar e exportar arquivos; 

- Utilizar as funções COGO e offset; 

- Trabalhar em tempo real (RTK) ou pós-processado. 
Acessórios: Os acessórios mínimos que devem acompanhar o sistema são: 

- 1 bastão extensível de fibra de carbono ou vidro, de no mínimo 2,0 metros; 

- 1 bipé extensível para bastão; 

- 1 base nivelante com adaptador para o receptor; 

- 1 tripé em alumínio; 

- 1 mala ou bolsa para transporte dos receptores GNSS; 

- 1 cabo de comunicação entre receptor e o computador; 

- 1 cabo de comunicação entre coletor de dados e o computador; 

- Baterias para cada receptor, com autonomia conforme especificação; 

- Carregadores de baterias para os receptores, que permitam que sejam carregadas 

simultaneamente; 

- 1 carregador para a bateria do coletor de dados; 
- Demais acessórios para a correta e completa utilização do sistema. 

69.  01 Tacômetro Digital Fotoeletrônico - capacidade: 2,5 ~ 99999 RPM Aplicações: Instrumento 

digital portátil, com LCD de 5 dígitos, precisão básica de 0.05%+1D e registro de máximo, 

mínimo e leitura atual e mudança de faixa automática. Realiza medidas de RPM por meio 

fotoeletrônico. Inclui como acessórios as fitas refletoras. Características: Display: LCD 5 dígitos 

com leitura máxima de 99999. Taxa de Amostragem: 0.5 segundo (acima 120RPM). Indicação 

de Bateria Fraca: Indicação “Símbolo de Bateria” será mostrada quando a tensão da bateria cair 

abaixo da tensão de operação. Memorização dos Valores Máximo, Mínimo e Última Leitura: 

"UP", "dn", e "LA" são mostrados, respectivamente, no display. Mudança de Faixa: Automática. 

Base de Tempo: Cristal de Quartzo. Distância de Detecção: 50mm ~ 250mm. Ambiente de 

Operação: 0°C ~ 50°C, RH < 80%. Ambiente de Armazenamento: 20°C ~ 50°C, RH < 80%. 

Alimentação: 4 baterias AAA de 1.5V. Consumo de Corrente: Aprox. 50µA. Dimensões: 184(A) 
x 76(L) x 30(P)mm. Peso: Aprox. 180g (incluindo baterias). Elétricas: Faixa: 2.5 ~ 99999RPM 

Precisão: ± (0.05%+1D); Resolução: 0.1RPM (2.5 ~ 999.9RPM); 1RPM (>= 1000RPM); 

Acessórios: Manual de Instruções, Fita Refletora para RPM (600mm). Estojo para Transporte, 

Baterias.  

70.  01 Temporizador (timer) Digital Liga /desliga com 8 ou 9 programas diários, Tensão: 127/220V – 

Bivolt, com relógio (24 horas), com Led indicador de acionamento (temporização), Frequência: 

60 Hz, Corrente Controle: 10 Amperes, Potência: 2200W para cargas resistivas / 400W para 

cargas indutivas, Botão com acionamento manual com três funções: Ligado, desligado e 

automático, Manual de instruções em português, Menor intervalo de tempo: 1 segundo, Maior 

intervalo de tempo: mínimo de 1 semana 

71.  01 Termômetro digital Infravermelho a laser (-40 até +340 Graus Celsius). 

72.  01 Transportador Agrícola de fabricação nacional com tração 4x4 com capacidade de carga 
mínima de 1500kg, carroceria mista em plástico e chapa de aço com levante hidráulico e tampa 

traseira basculante. Motor a diesel de 3 cilindros com no mínimo 22cv. Caixa de Cambio deve 
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ser sincronizada com no mínimo 5 marchas a frente e uma à ré posicionada na lateral direita do 

operador, direção hidráulica com articulação no chassi, diferencial reforçado, embreagem com 

acionamento hidráulico, com pneus novos 600-12. Acelerador de pé e mão, Painel de 
instrumentos de indicação de bateria, temperatura, conta giros, horímetro, freio de 

estacionamento. Deve apresentar itens de segurança como cinto de segurança, retrovisor, buzina, 

santo Antônio, capota, aro com proteção nos bicos. 

73.  01 Tronco tombador para ovinos e caprinos. Fabricado com estrutura e fechamento em aço, 

resultando em um equipamento de qualidade, pronto para resistir a qualquer impacto; possui 

rodas e cabo retrátil para facilitar o transporte, podendo ser utilizado em vários ambientes; 

pintura eletrostática a pó na cor preto. Dimensões: 1,50m comprimento x 0,70m largura x 1,10m 

altura 

 

 

1.3. Para o item 07 e 62 é órgão participante do processo: Instituto Federal do Rio Grande do Sul – 

Campus Sertão, localizado em Eng. Luiz Englert S/N, Rodovia RS 135, km 32,5 – Sertão-RS 

Cep 99170-000 (54) 3345-8099.  

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura da ata de registro 

de preços. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A aquisição dos produtos se faz necessária para a continuidade de manutenção dos 

setores pesquisa e extensão, zootecnia e alimentação animal bem como equipamentos 

necessários para o setor de produção. Estes itens não foram contemplados na licitação conjunta 

do IFC. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os itens que integram o objeto da presente licitação enquadram-se na classificação de 

bem comum, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 

5.450, de 2005. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. O prazo de entrega é de até 30 (TRINTA) dias, contados do(a) do recebimento da nota 

de empenho, no seguinte endereço: Instituto Federal Catarinense – Sede. Estrada do Redentor, 

5665 - Bairro Canta Galo, 89163-356 – Rio do Sul-SC.  

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, 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.  
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4.3. 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 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

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

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2. 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. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. 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: 
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6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 

versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

6.1.2. 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); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. 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. 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. 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. 

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e 

seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 
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9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. 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. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 

3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 

26 de abril de 2018. 

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

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

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

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

bancária para pagamento. 
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10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.   

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF.   

10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

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

aplicável. 

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

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

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

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

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

  

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

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

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

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

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

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

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

11. DO REAJUSTE  

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

apresentação das propostas. 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. cometer fraude fiscal; 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência,  por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

12.3. multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

12.3.1. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no 

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

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

12.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos;  

12.3.4. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

12.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência. 

12.3.5. 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; 

12.4. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5 poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

12.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

12.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

12.6. 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. 

12.7. 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. 

12.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

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

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, na classificação abaixo: 
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Gestão/Unidade: 26422/158458   
Fonte: 8100000000 
Programa de Trabalho: L20RLP0100N  
Elemento de Despesa: 449052-00  

 

 

Aprovo o presente termo de referência 

Ricardo Kozoroski Veiga – Assinado Digitalmente 
Diretor Geral 

 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense  - Rio do Sul 

 

 
 

Rua Mafalda Lidner Porto, 93 -  Bairro Progresso - 89163-644 – Rio do Sul  

(47) 3520-8216 – compras.riodosul@ifc.edu.br 
www.ifc-riodosul.edu.br 

ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
PROCESSO Nº 23353.000803/2019-88 

 
A UNIÃO, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – 
Campus Rio do Sul, ente autárquico, com sede na Estrada do Redentor, 5665,  Canta Galo, em Rio do 
Sul/SC, CEP 89163356, Fone: (47) 3531-3700, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.635.424/0002-67, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor, Senhor Ricardo 
Kozoroski Veiga, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Joaquim Paulino de Souza, 281, 
bairro Canta Galo, Cidade de Rio do Sul, CEP 89163-348, CPF nº 741.652.590-04 RG nº. 
2063258269, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
para REGISTRO DE PREÇOS nº 09/2019, processo administrativo n.º 23353.000394/2019-10, 
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 

equipamentos de pesquisa, cozinha e produção agrícola para o IFC - Campus Rio do Sul, 

especificado(s) no item 1.1 Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 09/2019 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:  

Fornecedor:  

CNPJ:  

Endereço:  

Contato:  

Representante:  
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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. 

3.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para 

adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à 

realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de 

preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 

administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 

estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 

 

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 50 (cinquenta por cento) 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 dobro 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. 

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador 

somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, 

somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e 

participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

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. 
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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. 

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

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

que solicitada pelo órgão não participante. 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura 

não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

5.2. 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). 

5.3. 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. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

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

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. 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 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.6. 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. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.9. 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: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor.  

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7.2. 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, nos termos do art. 12, §1º 

do Decreto nº 7892/13. 

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 
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anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 

2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 
participantes (se houver).  
 

Rio do Sul/SC, xx de xxxxxx de 2019. 
 

________________________________ ________________________________ 
Representante do Órgão Representante da Empresa 

  
 
 

________________________________ ________________________________ 
TESTEMUNHA TESTEMUNHA 

 

 

 


