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EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº010/2021
Data de Abertura: 03/08/2021 às 09:00h Local: www.gov.br/compras

Objeto:

Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de reagentes químicos, tais como: acetato, benzeno, triclosana, entre outros.

Informações Gerais:

*Para fins de formulação da proposta de preços, gen�leza seguir, exclusivamente, as especificações con�das no Anexo I - Termo de Referência.
**Em caso de alterações neste Edital, republicações, adiamentos, dentre outros, o acompanhamento deverá ser feito através do sí�o
eletrônico h�ps://www.gov.br/compras

Valor Total Es�mado:

O custo es�mado da contratação é de R$61.669,42 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Registro de Preços? Aplicação Decreto
7.174/2010? Vistoria? Adesão à

IRP? Instrumento Contratual? Modo de
disputa Tipo - julgamento?

SIM Não Não Não Nota de Empenho Aberto Menor Preço
Unitário por Item 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DOCUMENTOS RELACIONADOS A PROPOSTA DE PREÇOS (VIDE ITENS  05 e 08 DO EDITAL E SEUS SUBITENS)
Atenção:  Toda a documentação de habilitação, bem como a relacionada a proposta de preços, tais como: declarações, cer�dões, registros, etc, devem ser obrigatoriamente encaminhadas, conforme arrolado  no edital, 
quando do cadastramento da proposta de preços no sistema de compras, sob pena de desclassificação, nos termos do art. 26 do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2020.
 

Requisitos Básicos: 
- SICAF
- Cer�dão do Conselho Nacional de Jus�ça (CNJ) 
- Cer�dão do Portal da Transparência 
- Cer�dão Tribunal de Contas da União – TCU 
- Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (TST) 
- Índices de Liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1 

Requisitos Específicos (Técnicos):
- Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município sede da empresa proponente ou
documento que comprove a isenção. 
- Atestado de Capacidade Técnica.
Documentos que devem ser enviados juntamente com a proposta de preços:
- Registro do produto ofertado no Ministério da Saúde (ANVISA) ou documento que comprove a isenção.
- Cer�ficação ou Declaração de Sustentabilidade Ambiental;
 

* O detalhamento dos documentos a serem enviados juntamente com a proposta de preços e dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado nos itens/subitens do instrumento convocatório acima indicados.

Licitação Exclusiva
ME/EPP?

Reserva - Cota
ME/EPP? Amostra? Envio da Documentação Original (via Correios)?

Sim Não aplicável A critério da
contratante Somente por solicitação do Pregoeiro.

Prazo para envio da proposta/documentação
No mínimo 02 (duas) horas após a convocação realizada pelo(a) Pregoeiro(o) através do “Chat”.

Pedidos de Esclarecimentos: Impugnações:
Até às 17:00h do dia 29/07/2021 para o endereço: pregao.dcom@ufg.br Até às 17:00h do dia 29/07/2021 para o endereço: pregao.dcom@ufg.br

Observações Gerais:

Locais de entrega:
- item 45 no seguinte endereço: Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UFG localizada na Rua Mucuri S/N - Setor Conde dos Arcos - Campus
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.968-755, Aparecida de Goiânia - Goiás. A entrega pode ser agendada com os servidores Diorgenes dos Santos, e-mail:
diorgenes.santos@ufg.br e com Cleusmar Correia Laureano, e-mail: cleusmar.correia@ufg.br. O recebimento das mercadorias pode ocorrer na
segunda, quarta e sexta das 08h00min às 12h00min

- itens 13, 63, 73, 74, 75, 76 e 79 no seguinte endereço: Almoxarifado do Ins�tuto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP/UFG, Rua 235, s/n,
Setor Leste Universitário, Goiânia – Goiás, CEP: 74.605-050 - Telefones (62) 3209-6493/6101.

- itens 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 80, 83 e 86 no seguinte endereço: Faculdade de
Farmácia localizada na Rua 240 esquina com 5° Avenida s/n, Setor Leste Universitário Goiânia- GO, CEP: 74.605-220;  entregar na Secretaria, térreo.
Telefone (62) 3209-6041.

- demais itens no seguinte endereço: Almoxarifado Central da Diretoria Logís�ca da UFG - DLOG/UFG, localizado na Av. Esperança (Alameda
Flamboyant) Campus II – Samambaia (saída para Nova Veneza-Go, próximo à Casa do Estudante Universitário), Goiânia – Goiás, CEP 74.690-900.
Telefones (62) 3521-1020/1471 - E-mail: almoxarifado.dlog@ufg.br. 

Quan�dade de itens a
serem Licitados:

Quan�dade de
Grupos/Lotes: Pregoeiro(a) Oficial:  E-MAIL 

87 N/A Saullus Eduardo  saullus@ufg.br

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da UFG pelo endereço www.gov.br/compras, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em
andamento > Código UASG “153052”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS

 
 
PROCESSO: 23070.022979/2021-81
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021 
 
 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de Goiás, por meio de sua Equipe de Pregoeiros e Apoio designada
pela Portaria Nº. 0273, de 28 de Janeiro de 2020 e, situada na Diretoria de Compras – DCOM/UFG – Campus II Samambaia, Goiânia-Go, realizará
licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do �po (Menor Preço Unitário), nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do
Decreto 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, da Instrução Norma�va SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Norma�va 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: 03/08/2021
Horário: 09:00h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – h�ps://www.gov.br/compras
UASG: 153052
 

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para aquisição com fornecimento
parcelado de reagentes químicos, tais como: acetato, benzeno, triclosana, entre outros, conforme condições, especificações técnicas, quan�dades e
exigências estabelecidas neste Edital e em seu Anexo I - Termo de Referência. 
1.2. A licitação é composta por 87 itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao Licitante a par�cipação em
tantos quantos forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências con�das neste Edital e seus Anexos quanto às
especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.  As regras referentes aos órgãos gerenciador e par�cipantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de
Registro de Preços.

 

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação 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 sí�o h�ps://www.gov.br/compras, por meio de
cer�ficado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – 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. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou en�dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão 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 iden�fique incorreção ou aqueles
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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 par�cipar deste pregão os interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto deste certame, e que estejam
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da Instrução Norma�va
SEGES/MP Nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. A par�cipação é exclusiva às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006. 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades coopera�vas mencionadas no ar�go 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o
microempreendedor individual – MEI e, nos limites previstos da lei complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da legislação vigente;

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

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administra�va ou
judicialmente

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou concursos de credores ou insolvência, em processo de dissolução
ou liquidação, observado o disposto no item 8.15.1.1 deste Edital.
4.3.6. En�dades 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 par�cipação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às
seguintes declarações:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 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 par�cipação 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 par�cipação 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 con�das no edital e seus anexos;

4.4.3.  que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

4.4.4. Que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produ�va, 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 Cons�tuição Federal;

4.4.8. 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 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.

4.5. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automa�camente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5.  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 emi�das pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após
a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação
do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.9. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.9.1. Valor unitário por item (valores grafados em reais com no máximo duas casas decimais), prevendo todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na entrega nas condições
exigidas neste instrumento e, no(s) local(is) de entrega constante(s) no Anexo I – Termo de Referência;
5.9.2. Marca;
5.9.3. Fabricante;
5.9.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for
aplicável, o modelo, prazo de validade e/ou de garan�a, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.9.5. A proposta escrita deverá  ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta de Preços constante no Anexo IV do Edital e
deverá conter:
5.9.5.1. O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9.5.2. Prazo de entrega, que deverá ser de, no máximo, até 15 (quinze) dias corridos, contados a par�r do recebimento da Nota de Empenho.

5.9.5.3. Indicação da pessoa que irá intermediar a comunicação Contratante-Contratada, com conhecimento e poderes para decidir e resolver
toda e qualquer dúvida, reclamação, pendência e/ou solicitação inerentes ao objeto contratado, assim como sua disponibilidade, junto à contratante,
para contatos sempre que necessários e/ou solicitados, nos horários comerciais e dias úteis.

5.9.5.4. Declaração de que a proponente tomou conhecimento de todas as informações, condições e local(is) de entrega.
5.9.5.5. Declaração que NÃO está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998.

5.9.5.6. Registro do produto ofertado no Ministério da Saúde (ANVISA), referente aos produto(s) ofertado(s) ou documento que comprove a
isenção.

5.9.5.7. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ, nome do banco, o código da agência e o
número da conta-corrente e praça de pagamento.

5.9.6. Juntamente com a proposta de preços deverão obrigatoriamente ser encaminhados os seguintes documentos:
5.9.6.1. Cer�ficação de sustentabilidade ambiental emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição credenciada comprovando que a
Proponente pra�ca ações sustentáveis que colaborem para a preservação do Meio Ambiente (ar�gos 5º e 6º da IN Nº 1 – SLTI/MPOG, de 19 de
janeiro de 2010) ou apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental emi�da pela própria empresa licitante declarando que ela (proponente)
atende às exigências constantes da IN Nº 1/2010 – SLTI/MPOG, podendo ser preenchida, conforme modelo apresentado no Anexo II.
5.10. A UFG  u�liza o SEI - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES para assinatura de seus contratos administra�vos e de suas Atas de
Registros de Preços, desta forma os fornecedores que vierem a vencer os itens/grupos desta licitação deverão providenciar obrigatoriamente
previamente a assinatura da Ata ou contrato respec�vo o seu cadastramento no SEI/UFG, conforme orientações constantes do Anexo III do Edital
desta Licitação.
5.11. Propostas eletrônicas e/ou escritas com expressões como: “conforme edital”; “atende a todas as exigências do edital”; “atende ao
edital” poderão ser desclassificadas, assim como aquelas que indicarem mais de uma marca ou seguida das expressões “ou similar”; “ou
equivalente”.
5.12. As informações con�das na proposta eletrônica deverão ser contempladas na proposta escrita. Caso haja diferença entre ambas,
será considerada, para todos os fins, a proposta eletrônica.
5.13. O prazo  para  envio de proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequados ao úl�mo lance ofertado após a 
etapa de negociação do pregão eletrônico será de no mínimo 02 (duas) horas.
5.14. A proposta final do licitante declarado vencedor após negociação  deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta
de Preços constante do Anexo IV do Edital desta Licitação, deverá ser encaminhada no prazo indicado pelo pregoeiro no Chat da Sessão Pública
e deverá ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma
folha ser assinada, preferencialmente com assinatura digital, e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

5.15. Caso a proposta não seja preenchida  com todos os dados constantes no modelo de proposta constante no Anexo IV do Edital desta
Licitação ou não guarde compa�bilidade com o mesmo o pregoeiro poderá solicitar a adequação da proposta via chat.

5.16. Na situação descrita no subitem anterior a empresa deverá fazer os ajustes no prazo de no mínimo 02 (duas) horas a contar da
convocação no chat, sob pena de desclassificação se não o fizer. 
5.17. 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.

5.17.1. Todas as especificações do objeto con�das na proposta, tais como marca, modelo, �po, fabricante e procedência, etc, vinculam a
Contratada.

5.18. 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).

5.18.1. 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 úl�mos.

5.19. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alterna�vas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

5.20. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às
especificações ali con�das ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

5.21. 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/produtos/equipamentos/materiais.

5.22. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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5.23. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando
par�ciparem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário);

5.23.1. 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 Cons�tuição; 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 iden�fique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
par�cipantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes (chat).

6.5. Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário por item.
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no
Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl�mo 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 (IN nº 3, de 4 de outubro de 2013).

6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$0,01 (um centavo).
6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automa�camente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos úl�mos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.12. A prorrogação automá�ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automa�camente.

6.14. Encerrada a fase compe��va sem que haja a prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de
apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
iden�ficação do licitante. 

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par�cipantes, no sí�o eletrônico
u�lizado para divulgação.

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

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

6.21. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efe�vada a verificação automá�ca, junto à Receita Federal, do porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes, 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. 
6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá�ca para
tanto.

6.24. 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.

6.25. 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 iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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6.26. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado. 

6.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

6.27.1. no pais;

6.27.2. por empresas brasileiras; 

6.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6.28. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

6.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

6.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
úl�mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compa�bilidade do preço em relação ao máximo es�pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único
do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa �sica deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no
art. 176 da Instrução Norma�va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -
TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec�vos 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. 

7.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
7.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
7.7.  Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no
sistema, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação do licitante devidamente jus�ficada, recebida antes de
finalizar o prazo anteriormente estabelecido e, formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracterís�cas do material ofertado,
tais como marca, modelo, �po, fabricante e procedência, além de outras informações per�nentes, 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.

7.7.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
na ordem de classificação.

7.8. As propostas serão subme�das à avaliação da equipe técnica da UFG com o intuito de comprovação das exigências e especificações
técnicas apresentadas, podendo ser solicitado catálogo/folder e/ou sí�o eletrônico. O objeto ofertado e reprovado pelo parecer técnico culminará
com a desclassificação automá�ca da correspondente proposta de preços.

7.9. Para embasar o parecer técnico e, a critério do Requisitante, poderão ser solicitadas amostras:

7.9.1. Caso a compa�bilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser
aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de
não aceitação da proposta.

7.9.2. O prazo para envio ou apresentação das amostras será de até 07 (sete) dias úteis ou aquele estabelecido pelo pregoeiro no chat.

7.9.3. Local para entrega ou apresentação das amostras: Diretoria de Compras – DCOM/UFG (an�go DMP/UFG), localizado na Av. Esperança
(Alameda Flamboyant), Campus II – Samambaia, Goiânia – Goiás, CEP 74690-900, A/C Pregoeiro: ......

7.9.4. A critério da Coordenação de Licitações da Diretoria de Compras UFG poderá ser estabelecido outro local que não o especificado no
item anterior.  Caso tal situação ocorra será enviada mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a
avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.9.5. Em cada amostra entregue e/ou apresentada deverá conter o nome da Licitante, nº do pregão e número do respec�vo item;
7.9.6. Os custos de envio e recolhimento dos exemplares ficarão exclusivamente a cargo do proponente.

7.9.7. A equipe técnica terá um prazo de cinco dias úteis para apresentar seu relatório/Parecer Técnico ao(a) Pregoeiro(a).
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7.9.8. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem jus�fica�va aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada e o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou
lance ofertado pelo próximo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda
às especificações constantes deste instrumento e seus anexos.

7.9.9. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protó�pos, podendo ser manuseados, abertos e testados
pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

7.9.10. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes.

7.9.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceitável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da
proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de
uma que atenda às especificações constantes deste edital.

7.9.11.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.9.11.2. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de
15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
7.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
na ordem de classificação.

7.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua con�nuidade.

7.12. 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.

7.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que
seja ob�do preço melhor.

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

7.13. Nos itens não exclusivos para a par�cipação 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 ar�gos 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto 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 par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b)Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União.

c)Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça.

d)Lista de Inidôneos, e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra�vos- CADICON, man�dos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

8.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (h�ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/)
8.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar�go 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.3.0.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi�vas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi�vas Indiretas.

8.3.0.2. A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.0.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.3.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par�cipação.

8.3.2. 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.

8.4. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.4.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada.

8.5. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais
emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de
2019.
8.6. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cer�dão correspondente através do sí�o oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no
referido sistema, ou havendo necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas,  pelo campo anexo do sistema, documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

8.7. 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.
8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permi�dos.
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8.9. 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 emi�dos somente em nome da
matriz.
8.10. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos per�nentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
8.10.1. 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.

8.11. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos que constem do SICAF, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos demais sistemas.

8.12. Os licitantes que  es�verem com documentos de habilitação desatualizados no SICAF, deverão encaminhar nos termos deste edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
8.13. Habilitação Jurídica:
8.13.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da respec�va sede;

8.13.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Cer�ficado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da auten�cidade no sí�o www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.13.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.13.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
par�cipante sucursal, filial ou agência;

8.13.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicação dos seus administradores;

8.13.6. No caso de coopera�va: 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 respec�va sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de
1971;

8.13.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
8.13.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va;

8.14. Regularidade fiscal e trabalhista:
8.14.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão 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
A�va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela�vos 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.

8.14.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

8.14.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus�ça do trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va ou posi�va
com efeito de nega�va, 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;

8.14.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade
e compa�vel com o objeto contratual; 

8.14.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade em cujo exercício contrata ou
concorre;

8.14.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.14.8. 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. 

8.15. Qualificação  Econômico-Financeira:
8.15.1. cer�dão nega�va de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.15.1.1. No caso de cer�dão posi�va de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o
respec�vo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do ar�go 58, da lei 11. 101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
8.15.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição 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;

8.15.2.1. 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 úl�mo exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

8.15.2.2. no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.15.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

8.15.2.4. Caso o licitante seja coopera�va, tais documentos deverão ser acompanhados da úl�ma auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o ar�go 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;

8.16.       A Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

A�vo Total
SG = --------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

A�vo Circulante
LC = -------------------------------

Passivo Circulante
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8.16.1. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos no subitem anterior,
considerando os riscos para a Administração e, a critério da autoridade competente, deverão comprovar capital/patrimônio líquido mínimo de 10%
(dez pontos percentuais) do valor es�mado da contratação ou do item per�nente (§§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993).

8.17. Qualificação/Habilitação Técnica
8.17.1. Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município sede da empresa proponente ou documento que
comprove a isenção.

8.17.2. Comprovação de ap�dão para o fornecimento de bens em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o objeto desta
licitação, ou com o item per�nente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado (Atestado
de Capacidade Técnica).

8.17.3. Para fins da comprovação de que trata este subitem, considerando as disposições do Acórdão TCU 914/2019, os atestados deverão
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracterís�cas mínimas: comprovar o fornecimento de no mínimo 30% do quan�ta�vo total
para cada item desta licitação, que vier a par�cipar, sendo que para os itens com quan�dades de até 06 unidades a comprovação do fornecimento de
uma unidade atende ao presente quesito. 

8.18.  O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene�cios 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 úl�mo exercício.

8.19. A apresentação do Cer�ficado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros
fiscais, na medida em que essas informações constam no próprio Cer�ficado.

8.20. A existência de restrição rela�vamente 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.

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

8.21.  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 jus�fica�va.

8.22. 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 coopera�va com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

8.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a con�nuidade da mesma.

8.24. 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.

8.25. 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 ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

8.26. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es�ver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos
de habilitação cumula�vamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que es�ver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
8.27. Não havendo a comprovação cumula�va dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es) cuja re�rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
8.28. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

 

9. DOS RECURSOS
9.1. 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 mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de mo�vação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

9.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

9.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ficando os demais licitantes, desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no seguinte endereço: DIRETORIA DE COMPRAS –
DCOM/UFG (an�go DMP/UFG), localizado na Av. Esperança (Alameda Flamboyant), Campus II – Samambaia, Goiânia – Goiás, CEP 74690-900.

9.4.1. A solicitação de vista ao processo licitatório, com exceção do conteúdo das propostas, até sua abertura poderá também ser solicitada
pelo e-mail: pregao.dcom@ufg.br. 

 

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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10.1.1. 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 repe�dos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não aceitar/re�rar Nota de
Empenho, não assinar contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.

10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. 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.

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, conforme determinado pela Administração o prazo de até 05 (cinco) dias,
contados a par�r da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços no SEI/UFG - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2. 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.

12.3. 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 respec�vas quan�dades, preços registrados e demais condições.

12.4. 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;

 

13.  DA NOTA DE EMPENHO 
13.1. Após a homologação da licitação será enviada à(s) Adjudicatária(s), através de e-mail, a(s) respec�va(s) Nota(s) de Empenho(s)
referente ao objeto contratado.

13.1.1. O Aceite da Nota de Empenho emi�da à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.1.2. A referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

13.1.3. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;

13.1.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os
direitos da Administração previstos nos ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

13.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses e coincidirá com a vigência da ata de registro de preços.
13.3. Previamente à emissão da Nota de Empenho, a Administração realizará consulta “online” ao SICAF, para iden�ficar possível suspensão
temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va 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.

13.3.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não es�ver inscrito no SICAF, este
deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

13.3.2. 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.

13.4. Se o adjudicatário não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injus�ficadamente, recusar-se a
receber a Nota de Empenho, 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.

13.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital, que deverão ser man�das pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

13.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o
contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante,
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

 

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

 

15. DA ACEITAÇÃO, RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Anexo I - Termo de Referência.
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16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são aquelas constantes do Anexo I – Termo de Referência.
 

17. DO PAGAMENTO
17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17.1.1. É admi�da a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na
minuta contratual anexa a este Edital.     

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1. Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

I - Não aceitar/re�rar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

II - Apresentar documentação falsa;

III - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

IV - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

V - Não man�ver a proposta;

VI - Cometer fraude fiscal;

VII - Comportar-se de modo inidôneo;

18.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que,
convocados, não honrarem o compromisso assumido injus�ficadamente. 
18.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significa�vos ao objeto da contratação.

18.4.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante.
18.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

18.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

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

18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas 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 administra�va.

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência
de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente
público.

18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En�dade poderá cobrar
o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

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

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.13. As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

 

19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
19.1. Após o encerramento da etapa compe��va, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem
classificado.

19.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor
classificado.

19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados
segundo a ordem da úl�ma proposta individual apresentada durante a fase compe��va.

19.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será u�lizada acaso o melhor
colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos ar�gos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
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20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao.dcom@ufg.br.
20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos e ainda pela área técnica se for o caso,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail pregao.dcom@ufg.br.
20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e
poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

20.8. 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 no site de compras do governo federal,  e vincularão os par�cipantes e a administração.

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário pelo Pregoeiro. 

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.4. 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.

21.5. 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 emi�das pelo sistema ou de sua desconexão.

21.6. 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.

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

21.8. 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.

21.9. 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.

21.10. 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.

21.11. 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.

21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.

21.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico h�ps://www.gov.br/compras, e também poderão ser lidos e/ou ob�dos
na Diretoria de Compras - DCOM/UFG (An�go DMP/UFG), de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administra�vo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

21.14.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

21.14.2. ANEXO II - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL;

21.14.3. ANEXO III – ORIENTAÇÕES SOBRE O CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO – SISTEMA SEI/UFG;

21.14.4. ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (USO OBRIGATÓRIO);
21.14.5. ANEXO V -  MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  

21.14.6. ANEXO VI - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR;

 

Goiânia-GO, 20 de julho de 2021.

 

 

MICHELLE MARIA DE OLIVEIRA LANDIM DOS SANTOS

Coordenadora de Licitações - subs�tuta

CL/DCOM/PROAD/UFG
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIRETORIA DE COMPRAS

 
 

 
 
PROCESSO: 23070.022979/2021-81
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021 
 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
VER DOCUMENTO SEI 2183639

 

 
.........................................................................................................................................................................................................................................

 
LOGOTIPO DA EMPRESA

 
PROCESSO: 23070.022979/2021-81
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021
 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 

................(Nome da Empresa) ................... CNPJ nº ......................., sediada ....................
(endereço completo) ................................., estabelecida no endereço
_________________________________, DECLARA, sob as sanções cabíveis, que:

Os bens sejam cons�tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

Os produtos serão entregues, preferencialmente, acondicionados em embalagens
individuais adequadas e confeccionadas a par�r de produtos recicláveis, comportando o
menor volume possível, e que as mesmas garantem a máxima proteção dos produtos
durante o transporte e o armazenamento. 

Os produtos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada
na dire�va rohs (restric�on of certain hazardous substances), tais como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

............listar outras ações sustentáveis pra�cadas pela Proponente, se houver........

 

........………… , ..... de …….. de 2021.

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(PREFERENCIALMENTE ASSINATURA DIGITAL)

 

 

 

PROCESSO: 23070.022979/2021-81
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021
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ANEXO III – ORIENTAÇÕES SOBRE O CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO – SISTEMA SEI/UFG

O Centro de Informação, Documentação e Arquivo (Cidarq), no uso das atribuições disciplina os
procedimentos para habilitação de cadastro de usuários externos no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) no âmbito da Universidade Federal de Goiás (UFG):

1.     Entende-se por "usuários externos” as pessoas �sicas, representantes de pessoa jurídica ou
não, que necessitem pe�cionar, visualizar ou assinar documentos no SEI no âmbito da UFG e
que não possuam acesso direto ao sistema. 

1.1.    Os usuários externos, mediante credenciamento, poderão:

I. Acompanhar o trâmite de processos e documentos de seu interesse, por prazo determinado,
mediante autorização da unidade responsável pela informação;

II. Assinar e pe�cionar eletronicamente documentos de seu interesse.

1.2.     O credenciamento de usuário externo é ato pessoal e intransferível e dar-se-á a par�r do
preenchimento do formulário de cadastro disponível no Portal UFG Virtual.

1.2.1.         O cadastro, em regra, será realizado apenas uma vez para cada pessoa �sica.

1.2.2.         Em caso de perda de acesso ou inconsistência de dados um novo cadastro poderá ser
solicitado, conforme procedimentos previstos no item 2 desta Orientação:

2.     Para validação do cadastro de usuário externo no SEI-UFG o usuário deverá encaminhar ao
e-mail sei@ufg.br cópia digital do Termo de Concordância e Veracidade, cópia digital
de documento oficial de iden�ficação com foto que contenha o número de CPF e, se
representante de empresa, cópia da úl�ma atualização do Contrato Social da empresa que
representa.

I. O Termo de Declaração de Concordância e Veracidade deve ser preenchido, datado, assinado e
preservado pelo interessado.

a) o Termo de Concordância e Veracidade deve ser, preferencialmente, assinado com cer�ficado
digital padrão ICP-Brasil e passível de validação no verificador de conformidade do padrão de
assinatura digital ICP-Brasil;

b) na impossibilidade de atendimento do item a, o usuário deverá assinar o Termo de
Concordância e Veracidade, digitalizá-lo e u�lizar conta de e-mail ins�tucional de sua empresa
ou ins�tuição à qual esteja vinculado para o envio à UFG.

c) na impossibilidade de atendimento dos itens a ou b, o usuário deverá enviar além do Termo
de Declaração de Concordância e Veracidade, devidamente assinado, a imagem pessoal digital
(fotografia) com documento de iden�ficação oficial com foto em mãos de forma a
complementar a cer�ficação de iden�dade do usuário.

II. O documento de iden�ficação oficial com foto deve conter o número de Cadastro de Pessoa
Física (CPF) ou, se estrangeiro, Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE);

III. A cópia do Contrato Social ou Alteração Contratual deve ser atualizada e deve acompanhar os
demais documentos quando se tratar de representante de empresa.

a) Os documentos listados nos incisos I, II e III devem ser enviados, preferencialmente, como
cópias digitais coloridas.

3.     O recebimento da documentação ficará registrado em processo no SEI:

3.1.     O processo será iniciado com o assunto: “Informá�ca: Cadastro de usuários externos no
SEI”;

3.2.    Os documentos listados no item 02 serão inseridos no processo como documentos
externos juntamente com a cópia do e-mail enviado pelo interessado;

3.3.    O interessado será comunicado por e-mail e o processo deverá ser concluído na unidade; 

3.4.    Cabe ao Cidarq a instrução do processo e a validação do cadastro de usuário externo.

4.      A UFG poderá solicitar, a qualquer momento, documentação complementar para
efe�vação da validação do cadastro, assim como requisitar a apresentação de originais ou cópias
auten�cadas em cartório, definindo um prazo para o atendimento da solicitação, quando os
documentos não forem suficientes para comprovação de iden�ficação do usuário.

4.1.     O credenciamento de usuário externo será indeferido ou desa�vado no descumprimento
das exigências de apresentação de documentação solicitada pela UFG;

4.2.    O cadastro de usuário externo será efe�vado apenas após a apresentação dos
documentos requeridos, sendo eventuais prejuízos decorrentes de atrasos na entrega da
documentação de inteira responsabilidade do usuário.

4.3.    Digitalizações que estejam ilegíveis serão desconsideradas e o usuário será contatado para
providenciar novo envio da documentação.

5.      Ao obter credenciamento o usuário externo aceita incondicionalmente os termos e
condições que regem o processo eletrônico e o sistema SEI e assume responsabilidade civil,
penal e administra�va pelo uso do login e senha, que lhe são exclusivos, bem como pelo uso
indevido do sistema.

6.      Havendo suspeita de fraude no cadastro de usuário externo, assim como no uso do sistema
por parte do mesmo e/ou de terceiros, o servidor que �ver conhecimento deverá comunicar às
autoridades competentes para que seja instaurado procedimento inves�ga�vo para apuração
dos fatos.
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6.1.    A instauração de procedimentos inves�ga�vos por parte de outros Órgãos não isenta a
UFG da responsabilidade de apurar os fatos internamente, na instância administra�va, e de
adotar ações para que os mesmos não voltem a se repe�r.

7.      Situações não previstas ou dúvidas referentes aos procedimentos para o cadastro externo
de usuário do SEI serão dirimidas pelo Cidarq através dos telefones (62) 3521-1089/1041/1056
ou através do e-mail sei@ufg.br.

 
 
 

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

    

PROCESSO: 23070.022979/2021-81
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021

 

Cidade, _____ de ___________de 20XX.

 

À  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS.

 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________________, localizada a 
____________________________________,Fone/Fax:______________, e-mail: __________________________, vem perante a Coordenação de
Licitações da Diretoria de Compras da Universidade Federal de Goiás apresentar sua proposta de preços para venda/fornecimento dos
materiais/produtos/bens/equipamentos objeto do Pregão Eletrônico nº 010/2021.

 

Os materiais serão entregues no: (colocar o local de entrega referente aos itens ganhos, conforme consta nos subitens 5.1., 5.2. e 5.3. e 5.4. do
Anexo I - Termo de Referência).
 

A descrição, o valor unitário,  marca, modelo, unidade de medida, a quan�dade, nº de registro ( no órgão competente, se cabível)  para cada item da
licitação supracitada, bem como o valor total da proposta seguem na tabela abaixo:

ITEM  DESCRIÇÃO MARCA QUANTIDADE  UNIDADE DE
MEDIDA  VALOR UNITÁRIO REGISTRO NA

ANVISA
   VALOR
TOTAL 

1        
2        
3        

….        
                    VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA PARA TODOS OS ITENS:

                             (R$  escrever valor  (valor numérico em moeda e por extenso)).

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Banco Agência Conta -Corrente
   

 

VALIDADE DA PROPOSTA: Esta proposta de preços tem validade de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: O Prazo de entrega dos bens/equipamentos/materiais/produtos é de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota de
empenho ou a contar da assinatura do contrato ou a contar do início da vigência do contrato.

 

Para os fins legais de apresentação da presente proposta de preços firmo as seguintes declarações:

1- que  estou ciente de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;

2-  que nos valores propostos para os itens/grupos desta proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/produtos/equipamentos/materiais;

3- sob as penas da Lei, que a empresa ................................................................... não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata
o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR QUE QUE ATUARÁ NA COMUNICAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE
E  ASSINARÁ A ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS  E/ OU CONTRATO ADMINISTRATIVO NO SEI/UFG - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES  E QUE
RECEBERÁ A NOTA DE EMPENHO, PARA A VENDA DOS PRODUTOS/BENS/EQUIPAMENTOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS:
Nome completo: _________________________________________________________
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E-mail do fornecedor:_____________________________________________________

Telefone (s)  do fornecedor:___________________________________________________

Endereço da Empresa: ____________________________________________________ 

Data de início das a�vidades da empresa no endereço atual: _______________________

CPF: __________________________________________________________________

Carteira de Iden�dade: ____________________________________________________

Estado Civil: ____________________________________________________________

Nacionalidade: __________________________________________________________

Cargo que ocupa na empresa: _______________________________________________

 

OBSERVAÇÃO 1 : Além de todas as lacunas deste modelo, na elaboração de sua proposta o licitante deverá obrigatoriamente incluir todas as
informações e documentos solicitados no edital em item 5 (5- DO PREENCHIMENTO E DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO) e seus subitens. 

OBSERVAÇÃO 2: o prazo de validade da proposta pode ser maior que 90 (noventa) dias, bastando para isso o fornecedor entender que tem condições
financeiras de assim o fazer.

OBSERVAÇÕES GERAIS: Outras informações per�nentes aos itens também poderão ser incluídos pelos fornecedores na proposta de preços. Após
preencher o modelo de proposta e apor o �mbre da empresa o fornecedor deve apagar todas as observações e orientações de preenchimento deste
modelo.

 

LOCAL/DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(PREFERENCIALMENTE ASSINATURA DIGITAL)

 

 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS

 

 

ANEXO  VI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/20XX

 

PROCESSO: 23070.022979/2021-81
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021

 

A Universidade Federal de Goiás, ins�tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons�tuída como autarquia educacional de regime especial e
vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de .....
de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº ...................,, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200...,  processo administra�vo n.º ........, 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) quan�dade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de
Referência, anexo ...... do edital de Pregão Eletrônico nº ........../20..., 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 quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem: 

Item Fornecedor: ..................................................
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do
TR

CNPJ: ..................
Endereço: ........................................................................

Representante/Responsável: .................................................................
CPF: .......................................... RG:   ...........

Telefone / Fax: ............................................................................
E-mail: .................................................

X Especificação Marca 
(se exigida no edital)

Modelo
(se exigido no edital) Unidade Quan�dade Valor Un Prazo garan�a ou validade

        

 

Nota Explica�va: Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata
de Registro de Preços, uma vez que esses ins�tutos estão relacionados à contratação (contrato administra�vo em sen�do amplo). 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços pode ser consultada no site de compras do governo federal na aba
Gestor Público e integra-se a a esta Ata como Anexo. 
OU 
2.2.  Este Pregão não possui ata de formação de cadastro de reserva, em decorrência da não manifestação dos fornecedores quando da sua
homologação ou devido à falta de fornecedores aptos a formação do cadastro de reserva.

Atenção: quando for preencher a minuta com os dados do fornecedor (res) que vier a vencer (rem) a licitação optar por uma das redações com
base no Termo de Homologação da Licitação, caso apresente cadastro de reserva adotar a primeira redação, caso não apresente cadastro de
reserva adotar a segunda redação.

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S)
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás.

3.2. São órgãos e en�dades públicas par�cipantes do registro de preços:

Item nº Órgãos Par�cipantes Unidade Quan�dade
    
    
    

OU  3.2. Não há órgãos par�cipantes desta licitação.

Nota Explica�va: O órgão gerenciador, previamente à abertura do certame, deverá registrar sua Intenção de Registro de Preços – IRP, com prazo
mínimo de oito dias úteis, no Portal de Compras do Governo federal antes de publicar o Edital, salvo no caso de sua dispensa jus�ficada, nos termos
dos ar�gos 4º ao 6º do Decreto n° 7.892, de 2013. Não havendo órgãos par�cipantes, suprimir o item.

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)
4.1. Não será admi�da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

OU
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública que não tenha
par�cipado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada 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.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras esferas
federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de preços, que demonstre o
ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u�lização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Nota explica�va: De acordo com o art. 22, § 9º do Decreto nº 7.892, de 2013 é permi�da a adesão à ata de registro de preços por órgãos ou en�dades
municipais, distritais ou estaduais. Note-se, porém, que “...a possibilidade de adesão para órgão não par�cipante (ou seja, que não par�cipou dos
procedimentos iniciais da licitação) não é uma obrigatoriedade a constar impensadamente em todos os editais de pregões para registro de preços, ...
mas sim uma medida anômala e excepcional, uma faculdade que deve ser exercida de forma devidamente mo�vada” (TCU, Ac. n. 757/2015 – Plenário
– g.n.)

Nesse sen�do, citamos o acórdão TCU nº 2037/2019-Plenário, segundo o qual:

9.6. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte que, em reforço ao constante do item 9.3 do Acórdão 757/2015-Plenário, oriente
suas unidades sobre a necessidade de sempre avaliar os seguintes aspectos em processos envolvendo pregões para registro de preços: 

9.6.1. a existência e o teor da jus�fica�va para eventual previsão no edital da possibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos ou
en�dades não par�cipantes - art. 9º, inciso III, in fine, do Decreto 7.892/2013; 

Quanto ao subitem 4.1.1, ele só será exigível após a edição do ato norma�vo do Secretário de Gestão, devendo a Administração verificar se já houve a
publicação de tal ato.

4.2. 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 par�cipantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a cinquenta por cento dos
quan�ta�vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.
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Nota Explica�va: No caso de compra nacional, entendida essa como sendo aquela “em que o órgão gerenciador conduz os procedimentos para
registro de preços des�nado à execução descentralizada de programa ou projeto federal, mediante prévia indicação da demanda pelos entes
federados beneficiados”, o limite para adesões passa a ser cem por cento por órgão (subitem 4.3) e quíntuplo de cada item na totalidade (subitem
4.4), devendo haver, nesse caso, o ajuste dos disposi�vos acima.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 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 par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
(Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos 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.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa dias, observado o
prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para efe�vação da contratação, respeitado o
prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não par�cipante.

 

5. VALIDADE DA ATA 
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r do(a)  ................................, não podendo ser prorrogada.

Nota Explica�va: A Ata de Registro de Preços pode ter sua validade fixada por prazo inferior a 12 (doze) meses, podendo ou não ser prorrogada, a
critério da Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. 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.

Nota explica�va: Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, bem como a regra do art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de
2014, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se que a situação
em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.

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

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado por mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

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

Nota Explica�va: Suprimir o item quando inexis�rem outros fornecedores classificados registrados na ata.

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

6.5.1. 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 mo�vos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. 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.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
par�cipante(s).

6.8. 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.

6.9. 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 jus�ficados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor. 

 

7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido injus�ficadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

7.2. 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 par�cipantes,
caso no qual caberá ao respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
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7.3. O órgão par�cipante 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.

 

8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores, na condição de representantes da Contratante, os quais deverão
atestar os documentos das despesas, quando comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento.

8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) ........................, Matrícula SIAPE nº .............., lotado(a) no...../UFG, como gestor do Registro de Preços e dos
contratos dele oriundos.

8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) ........................, Matrícula SIAPE nº .............., lotado(a) no ....../UFG, como fiscal do Registro de Preços e dos
contratos dele oriundos.

8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá à DCOM/UFG, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento
das exigências (especificações técnicas, quan�dade, período de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A
UFG poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o previsto neste Edital, assim como na
proposta de preços e documentação da contratada.

8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na entrega das parcelas dos
serviços para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

8.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade da empresa contratada.

8.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a
contratante.

 

 9. CONDIÇÕES GERAIS
9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos 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.

9.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi�da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

9.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

 9.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na
fase de lances

Nota Explica�va: U�lizar o subitem acima no caso de licitações por registro de preços com mais de um item, que u�lize a modelagem de aquisição por
preço global de grupo de itens, salvo quando, jus�ficadamente, ficar demonstrado pela área demandante no Termo de Referência, de forma expressa,
que é inexequível ou inviável, dentro do modelo de execução do contrato, a demanda proporcional ou total de todos os itens do respec�vo grupo.

Nesse sen�do, atentar para a seguinte orientação da Secretaria de Gestão:

A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEGES/MP), em atenção aos Acórdãos 2.977/2012-TCU-Plenário,
2.695/2013-TCU-Plenário, 343/2014-TCU-Plenário, 4.205/2014-TCU-1ª Câmara, 757/2015-TCU-Plenário, 588/2016-TCU-Plenário, 2.901/2016-TCU-
Plenário e 3.081/2016-TCU-Plenário orienta os órgãos e en�dades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg) que:

No âmbito das licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por preço global de grupo de itens, somente será admi�da as seguintes hipóteses:

a) aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

b) aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de
lances.

Cons�tui irregularidade a aquisição (emissão de empenho) de item de grupo adjudicado por preço global, de forma isolada, quando o preço unitário
adjudicado ao vencedor do lote não for o menor lance válido ofertado na disputa rela�vo ao item, salvo quando, jus�ficadamente, ficar demonstrado
que é inexequível ou inviável, dentro do modelo de execução do contrato, a demanda proporcional ou total de todos os itens do respec�vo grupo.

9.4. 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, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

9.5. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes no SEI - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais órgãos par�cipantes (se houver). 

 

10.  DO FORO
10.1. O Foro para solucionar os li�gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.

 
Goiânia, ____ de________ de 2021.

 
Assinaturas

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

 

 
 
 

ANEXO VI - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
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Os Estudos Técnicos Preliminares, Documentos SEI nº 2097451, 2108065, 2127009, 2128440
e 2141811, seguem compactados juntamente com este edital, e podem ser visualizados, a par�r
da divulgação desta licitação, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras.

 

Documento assinado eletronicamente por Michelle Maria De Oliveira Landim Dos Santos, Coordenador, em 20/07/2021, às 10:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2219335 e o código CRC 938F9A6E.

Referência: Processo nº 23070.022979/2021-81 SEI nº 2219335
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIRETORIA DE COMPRAS

  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23070.022979/2021-81

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 010/2021
 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

 

1. DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                 
                                                         
1.1. Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de reagentes químicos, tais como: acetato, benzeno,
triclosana, entre outros, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e respec�vo edital.

1.2. Na tabela abaixo seguem a descrição, a quan�dade, a unidade de medida, o valor unitário para os itens desta licitação.

 

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE DE
MEDIDA QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

01

ACETATO, ETILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÁVEL, PUREZA
MÍNIMA DE 99%, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CH3CO2C2H5, PESO MOLECULAR

88,1G/MOL, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 141-78-6 -
FRASCO 1L

345815 LITRO 02 R$ 22,99

02 ACETATO, ETILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FRUTADO,
FÓRMULA QUÍMICA C6H 381296 LITRO 01 R$ 177,50

03
ACETATO, ZINCO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, FÓRMULA

QUÍMICA (CH3COO)2ZN.2H2O, MASSA MOLECULAR 219,49 G/MOL, GRAU DE PUREZA
MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5970- 45-6

345875 GRAMA 500 R$ 0,06

04

ÁCIDO, CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO,
FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR

MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO
DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0

347336 LITRO 01 R$ 25,88

05

ÁCIDO, FÓRMICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR PENETRANTE,
COMPOSIÇÃO QUÍMICA HCOOH, PESO MOLECULAR 46,03, TEOR DE PUREZA PUREZA

MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ HPLC, NÚMERO DE
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-18-6

352020 LITRO 01 R$ 49,53

06

ÁCIDO, FOSFOMOLÍBDICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL AMARELO BRILHANTE,
CORROSIVO, FÓRMULA QUÍMICA H3ÝP(MO3 O10)4¨.X H2O, PESO MOLECULAR

(1825,25 G + X H2O) G/MOL, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS
51429- 74-4

356960 GRAMA 100 R$ 1,50

07
ÁCIDO, GLIBERÉLICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA
QUÍMICA C19H22O6 (GIBERELINA A3), PESO MOLECULAR 346,37 G/MOL, GRAU DE

PUREZA TEOR MÍNIMO DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 77-06-5
381533 GRAMA 05 R$ 35,70

08
ÁCIDO, OLÉICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO,

PURIFICADO, FÓRMULA QUÍMICA C18H34O2, PESO MOLECULAR 282,46G/MOL, GRAU
DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 112-80-1

361098 LITRO 03 R$ 54,62

09

ÁCIDO, TIOBARBITÚRICO, ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUIÇADO A LEVEMENTE
AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C4H4O2N2S (ÁCIDO 2-TIOBARBITÚRICO), PESO

MOLECULAR 144,15G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 504-17-6

431823 GRAMA 25 R$ 638,79

10

ÁLCOOL, CETÍLICO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS BRANCOS, ODOR CARACTERÍSTICO, PESO
MOLECULAR 242,44, FÓRMULA QUÍMICA C16H34O (1-HEXADECANOL), GRAU DE

PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ANALÍTICO
PURO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 36

348249 QUILO 05 R$ 52,00

11

ÁLCOOL, CETOESTEARÍLICO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS BRANCOS, MACIOS, LEVE ODOR
CARACTERÍSTICO, COMPOSIÇÃO MISTURA DE ÁLCOOL CETÍLICO COM ÁLCOOL

ESTEARÍLICO, GRAU DE PUREZA TEOR DE 70% + 30%, NÚMERO DE REFERÊNCIA
QUÍMICA CAS 67762-27-0

364840 QUILO 07 R$ 42,00

12

ÁLCOOL, ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO DE CEREAIS, HIDRATADO, LÍQUIDO LÍMPIDO,
INCOLOR, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO
MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 93° INPM, NÚMERO DE

REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5 - FRASCO 1L

376801 LITRO 01 R$ 7,89
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13 ÁLCOOL, ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR
ALCOÓLICO MÍNIMO 77ºGL (77 V/V A 20ºC), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO

MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO 70º INPM (70 P/P), HIDRATADO,
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5 - FRASCO 1 L

405780 LITRO 60 R$ 4,77

14
BENZENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INFLAMÁVEL, ODOR CARACTERÍSTICO,

PESO MOLECULAR 78,11G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C6H6, GRAU DE PUREZA MÍNIMA
DE 99,7%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71- 43-2

346136 LITRO 01 R$ 310,00

15

BENZOFENONA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO AMARELO PÁLIDO, INODORO,
COMPOSIÇÃO QUÍMICA C14H12O3 (3- BENZOFENONA), PUREZA MÍNIMA PUREZA

MÍNIMA DE 99%, PESO MOLECULAR 228,26, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS
131-57-7

376649 QUILO 02 R$ 304,00

16
CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL, INCOLOR, ODOR AROMÁTICO PENETRANTE,
FÓRMULA QUÍMICA C10H6O, MASSA MOLECULAR 152,23, GRAU DE PUREZA MÍNIMA

DE 98%, REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 76-22-2
348043 QUILO 02 R$ 185,00

17

CARBONATO, CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PRECIPITADO, PÓ BRANCO, FINO, INODORO,
HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 100,09 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CACO3, GRAU
DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA

CAS 471-34-1

347884 GRAMA 5.000 R$ 0,02

18

CIANETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO FINO PÓ CRISTALINO OU CRISTAL INCOLOR,
PESO MOLECULAR 65,12, FÓRMULA QUÍMICA KCN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA

DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA
QUÍMICA CAS 151-50-8

348084 QUILO 01 R$ 650,00

19
CLORETO, CETILPIRIDÍNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA

C14H24N2O7.2HCL.5H2O, PESO MOLECULAR 495,35, TEOR DE PUREZA PUREZA
MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 22189-32-8KG

353524 GRAMA 2.000 R$ 1,45

20
CLORETO, POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA
QUÍMICA KCL, MASSA MOLECULAR 74,55 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%,

REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-40-7
352777 GRAMA 500 R$ 0,03

21

CLORETO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES,
COMPOSIÇÃO QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45 G/MOL, PUREZA

MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS
7647-14-5

366473 QUILO 01 R$ 9,00

22

CLORETO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES,
COMPOSIÇÃO QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45, PUREZA MÍNIMA

PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO PRIMÁRIO, NÚMERO
DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5

366471 QUILO 02 R$ 17,95

23
COCOAMIDOPROPIL, BETAÍNA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, AMARELO

PÁLIDO, FÓRMULA QUÍMICA C19H38N2O2, PESO MOLECULAR 326,52G/MOL, GRAU DE
PUREZA TEOR MÍNIMO DE 29,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 86438-79-1

348555 LITRO 05 R$ 16,00

24

DIMETILSULFÓXIDO, DMSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO,
PESO MOLECULAR 78,13 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (CH3)2SO, TEOR DE PUREZA
MÍNIMA DE 99,9%, REAGENTE P.A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-68-5 -

FRASCO 1L

352803 LITRO 01 R$ 63,75

25
DIÓXIDO, TITÂNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA TIO2,

PESO MOLECULAR 79,87, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13463-67-7

347586 QUILO 05 R$ 88,34

26
ÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C2H5)2O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,

INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99%, PESO
MOLECULAR 74,12, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7

391604 LITRO 12 R$ 102,80

27

ÉTER, DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C2H5)2O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,
INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, PESO MOLECULAR

74,12 G/MOL, REAGENTE P.A. ANIDRO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7
- FRASCO 1L

352742 LITRO 06 R$ 80,69

28
ÉTER, PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE
HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, REAGENTE ACS, NÚMERO DE

REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8032-32-4
444687 LITRO 05 R$ 49,60

29
FERROCIANETO, POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL AMARELO, FÓRMULA QUÍMICA

K4FE(CN)6.3H20 (TRIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 422,39 G/MOL, TEOR DE PUREZA
MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 14459-95-1

353039 GRAMA 600 R$ 0,22

30
FORMALDEÍDO, (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA

QUÍMICA H2CO, PESO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO
ENTRE 37% E 40%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0

362990 LITRO 02 R$ 12,61

31
FORMALDEÍDO, (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA

QUÍMICA H2CO, PESO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU PUREZA CONCENTRAÇÃO
MÍNIMA DE 35%, REAGENTE P.A., NÚMERO REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0

357876 LITRO 01 R$ 12,61

32

FOSFATO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, FÓRMULA
QUÍMICA NAH2PO4. H2O MONOBÁSICO, MONOHIDRATADO, MASSA MOLECULAR
137,99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL

REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS

347722 QUILO 01 R$ 35,22

33 HIDROQUINONA, (BENZENO-1,4-DIOL), ASPECTO FÍSICO CRISTAIS OU PÓ BRANCO,
FÓRMULA QUÍMICA C6H4(OH)2, PESO MOLECULAR 110,11G/MOL, TEOR DE PUREZA

353673 GRAMA 1.000 R$ 0,24
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MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 123-31-9

34
HIDRÓXIDO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PASTILHAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE

HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA
PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73- 2

346029 QUILO 04 R$ 18,39

35
HIDROXIETILCELULOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO À LEVEMENTE AMARELADO,

INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (C21H36O14)N, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE
93,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9004-62-0

378608 QUILO 05 R$ 138,61

36
INSUMOS QUÍMICOS/BIOLÓGICOS, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO

ETOXILADO 20M, APRESENTAÇÃO PASTILHA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS
68439-49-6

460118 LITRO 05 R$ 12,14

37 INSUMOS, QUÍMICOS/BIOLÓGICOS, COMPOSIÇÃO ÓLEO DE GIRASSOL, APRESENTAÇÃO
LÍQUIDO OLEOSO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8001-21-6 444470 LITRO 02 R$ 21,00

38
IODETO, POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA
QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99%,

REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-11-0
353071 GRAMA 1.250 R$ 0,63

39
LANOLINA, ASPECTO FÍSICO MASSA UNTOSA, LEVEMENTE AMARELADA, COMPOSIÇÃO

MISTURA DE ÁCIDOS GRAXOS SUPERIORES, ANIDRA, GRAU DE PUREZA GRAU
FARMACÊUTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8006-54-0 - POTE 1KG

359309 QUILO 05 R$ 201,32

40

LAURIL, ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR A
LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C12H25NAO4S, PESO MOLECULAR
384G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 25% P/P, REAGENTE, NÚMERO DE

REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1335-72-4

359467 LITRO 20 R$ 12,60

41
METABISSULFITO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, DE ODOR SULFUROSO,

COMPOSIÇÃO NA2S2O5, PESO MOLECULAR 190,11 G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA
DE 97%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-57- 4

353023 GRAMA 1.000 R$ 0,01

42
MIRISTATO, ISOPROPILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA

C17H34O2, PESO MOLECULAR 270,45, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%,
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-27-0

361894 GRAMA 1.000 R$ 0,96

43
NEGRO, ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR 461,38G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ ESCURO,

PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C20H12N3O7SNA, REAGENTE P.A.,
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1787-61-7

354392 GRAMA 25 R$ 1,07

44

NITRATO, PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO,
FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87 G/MOL, TEOR DE PUREZA

MÍNIMA DE 99,8%, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS
7761-88-8

400842 GRAMA 25 R$ 4,12

45 ÓLEO, IMERSÃO, APLICAÇÃO MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,
TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,515 G/CM³ - FRASCO 100ML 357684 FRASCO 05 R$ 17,50

46 ÓLEO, VEGETAL, TIPO SEMENTE DE UVA, ORIGEM DE VITIS VINIFERA, CONCENTRAÇÃO
PURO, TIPO USO USO TÓPICO - FRASCO 1000ML 411751 FRASCO 03 R$ 57,58

47
ÓXIDO, ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINÍSSIMO, BRANCO AMARELADO, INODORO,

FÓRMULA QUÍMICA ZNO, PESO MOLECULAR 81,38, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA
DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1314-13-2

361550 QUILO 05 R$ 2,74

48

POLÍMERO, COPOLÍMERO DE ÓXIDO DE ETILENO (POLIOXIETILENO 20), COMPOSIÇÃO
POLISSORBATO 80 (MONO-OLEATO DE SORBITANO POE), FORMA FÍSICA LÍQUIDO

OLEOSO, AMARELADO A ÂMBAR, FÓRMULA QUÍMICA C64H124O26, MASSA MOLAR
1.310G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMO DE 58% DE ÁCIDO OLEICO, TESTADO EM

CULTURA DE CÉLULAS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9005-65-6

414587 LITRO 03 R$ 71,04

49

POLÍMERO, COPOLÍMERO DE ÓXIDO DE ETILENO (POLIOXIETILENO), COMPOSIÇÃO
POLISSORBATO 20 (MONOLAURATO DE SORBITANO POE), FORMA FÍSICA LÍQUIDO

OLEOSO, AMARELADO A CASTANHO, FÓRMULA QUÍMICA C58H114O26, MASSA MOLAR
1128G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR DE 40% A 60% DE ÁCIDO LÁURICO, NÚMERO DE

REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9005- 64-5

409859 ML 2.000 R$ 0,15

50

POVIDONA, (POLIVINILPIRROLIDONA), ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO,
ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA PVP RETICULADA (PVPP), TEOR DE
PUREZA MÍNIMA DE 94%, PESO MOLECULAR ALTO PESO MOLECULAR, NÚMERO DE

REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 25249-54-1

353863 QUILO 01 R$ 3.100,00

51

PROPILENOGLICOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO XAROPOSO, LÍMPIDO, INCOLOR,
HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3CHOHCH2OH, PESO MOLECULAR 76,09

G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-55-6 - FRASCO 1L

360853 LITRO 02 R$ 37,75

52 REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE
HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MÉTODO CROMATOGRAFIA DE TROCA IÔNICA, TESTE 418013 TESTE 200 R$ 1,50

53 REAGENTE, ANALÍTICO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO A 1%, TIPO "TRITON X-100" -
FRASCO 1000ML 382200 LITRO 01 R$ 121,97

54 REAGENTE, ANALÍTICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE LACTATO
DESIDROGENASE (LDH), ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TESTE 416748 TESTE 06 R$ 1,53

55
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 05, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA
AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE CREATININA, MÉTODO

COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE
333334 UNIDADE 04 R$ 0,60

56 REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 05, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA 331754 UNIDADE 02 R$ 265,00
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AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HDL COLESTEROL, MÉTODO DIRETO,
APRESENTAÇÃO TESTE

57
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 05, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE

QUANTITATIVO DE GLICOSE, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL,
APRESENTAÇÃO TESTE

331408 UNIDADE 06 R$ 80,74

58
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 06, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA

AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE URÉIA, MÉTODO CINÉTICO UV,
APRESENTAÇÃO TESTE

334466 UNIDADE 02 R$ 97,50

59
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6,0, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA

AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE TROPONINA I, MÉTODO
COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

338899 TESTE 200 R$ 7,76

60 REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ANÁLISE QUALITATIVO DE OXIDASE BACTERIANA,
APRESENTAÇÃO TIRA - FRASCO 10 UNIDADES 352088 UNIDADE 50 R$ 2,86

61
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,
ANÁLISE QUANTITATIVO DE ALT/TGP (ALANINA, AMINOTRANSFERASE), MÉTODO

CINÉTICO UV, APRESENTAÇÃO TESTE
333459 TESTE 200 R$ 1,12

62
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE AMILASE, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE
PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

331734 TESTE 200 R$ 1,86

63
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI TOXOPLASMA GONDII IGG, MÉTODO ELISA,
APRESENTAÇÃO TESTE

336507 TESTE 04 R$ 16,02

64
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE AST/TGO (ASPARTATO AMINOTRANSFERASE), MÉTODO
CINÉTICO UV, APRESENTAÇÃO TESTE

334463 TESTE 200 R$ 1,02

65
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE CÁLCIO, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL,
APRESENTAÇÃO TESTE

331741 TESTE 200 R$ 1,34

66
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE CREATININA, MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO DE
PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

333335 TESTE 500 R$ 0,60

67
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE FÓSFORO, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL,
APRESENTAÇÃO TESTE

331740 TESTE 200 R$ 1,03

68
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (G-GT), MÉTODO CINÉTICO
COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

365460 TESTE 200 R$ 1,00

69
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE MAGNÉSIO, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL,
APRESENTAÇÃO TESTE

331738 TESTE 200 R$ 1,50

70
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE PROTEÍNAS NO LÍQUOR E NA URINA, MÉTODO
COLORIMÉTRICO/VERMELHO DE PIROGALOL, APRESENTAÇÃO TESTE

335045 TESTE 200 R$ 3,25

71
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE PROTEÍNAS TOTAIS, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO
FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

350233 TESTE 200 R$ 1,09

72
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,

ANÁLISE QUANTITATIVO DE TRIGLICERÍDEOS, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO
DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

331733 TESTE 200 R$ 1,51

73

REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE DETERMINAÇÃO
DE ANTICORPOS ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) EM SORO HUMANO E

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, MÉTODO IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA, APRESENTAÇÃO
TESTE

402310 TESTE 04 R$ 5,82

74
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE

ANTIESTREPTO LISINA "O", MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, COM CONTROLE
POSITIVO E NEGATIVO ASO-LATEX, APRESENTAÇÃO TESTE

337768 TESTE 200 R$ 0,32

75
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE
FATOR REUMATÓIDE, MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO TESTE COM

CONTROLE +/- - 100 TESTES
337471 UNIDADE 08 R$ 28,32

76
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE

PROTEÍNA "C" REATIVA, MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO TESTE
COM CONTROLE +/- - 100 TESTES

343029 UNIDADE 06 R$ 36,33

77
REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, AUTOMAÇÃO, ANÁLISE

QUANTITATIVO DE FOSFATASE ALCALINA, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE
PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

331735 TESTE 200 R$ 1,03

78 REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, QUANTITATIVO DE CK E CK-MB, PARA CALIBRAÇÃO 369013 TESTE 200 R$ 95,15

79 REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA TRIAGEM DE
VDRL, MÉTODO FLOCULAÇÃO, PRONTO PARA USO, APRESENTAÇÃO TESTE - 250 TESTES 396034 UNIDADE 08 R$ 46,79

80 SACARINA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU LEVEMENTE ESBRANQUIÇADO, 364104 GRAMA 1.000 R$ 0,16
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FÓRMULA QUÍMICA C7H5NO3S.NA, PESO MOLECULAR 205,16, GRAU DE PUREZA
PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE USP, NÚMERO DE

REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 128-44-9

81
SÍLICA, GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO
DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO 4 A

8MM - FRASCO 500G
317830 FRASCO 01 R$ 33,70

82

SULFATO, AMÔNIO E ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO
MOLECULAR 453,33G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NH4AL(SO4)2.12H2O

(DODECAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., NÚMERO
DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7784-26-1

357800 GRAMA 500 R$ 0,04

83

SULFATO, MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, BRILHANTE, INODORO,
AMARGO, FÓRMULA QUÍMICA MGSO4 ANIDRO, MASSA MOLECULAR 120,39, TEOR DE

PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS,
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7487-88-9

352214 QUILO 02 R$ 39,49

84
SULFATO, ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA

QUÍMICA ZNSO4.7H2O, MASSA MOLECULAR 287,60 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA
DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7446-20-0

412491 GRAMA 500 R$ 0,04

85

TIOSSULFATO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU BRANCO, INODORO,
FÓRMULA QUÍMICA NA2S2O3.5H2O, PESO MOLECULAR 248,18G/MOL, GRAU DE

PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA
CAS 10102-17-7

347747 GRAMA 500 R$ 0,03

86
TRICLOSANA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU QUASE BRANCO, ODOR

FENÓLICO, FÓRMULA QUÍMICA C12H7CL3O2, PESO MOLECULAR 289,54, GRAU PUREZA
MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 88032-08-0

375700 QUILO 02 R$ 405,56

87

TWEEN 20, POLISSORBATO 20, CAS 9005-64-5, C58H114O26, 1228 G/MOL, ASPECTO
LÍQUIDO VISCOSO, REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULARTWEEN 20, POLISSORBATO

20, CAS 9005-64-5, C58H114O26, 1228 G/MOL, ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, REAGENTE
PARA BIOLOGIA MOLECULAR

457747 ML 1.000 R$ 0,12

 

1.2.1. Não há órgãos par�cipantes desta Licitação.

1.2.2. Caso ocorra alguma divergência entre as especificações técnicas constantes na tabela com aquelas lançadas no sistema
eletrônico (Comprasnet), prevalecerá o constante neste instrumento.
1.3. Juntamente com a proposta de preços para os itens deste procedimento licitatório deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
1.3.1. Registro do produto ofertado no Ministério da Saúde (ANVISA) ou documento que comprove a isenção.

1.3.2. Cer�ficação de sustentabilidade ambiental emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição credenciada comprovando  a
pra�ca ações sustentáveis que colaborem para a preservação do Meio Ambiente (ar�gos 5º e 6º da IN Nº 1 – SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de
2010) ou Declaração de Sustentabilidade Ambiental emi�da pela própria empresa licitante declarando que ela (proponente) atende às
exigências constantes da IN Nº 1/2010 – SLTI/MPOG, podendo ser preenchida, conforme modelo que constará do edital da licitação.

1.3.3. Apresentar no que se refere a habilitação técnica: - Comprovação de ap�dão para o fornecimento de bens em caracterís�cas,
quan�dades e prazos compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente, por meio da apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado (Atestado de Capacidade Técnica), sendo que os atestados deverão comprovar comprovar o
fornecimento de no mínimo 30% do quan�ta�vo total para cada item desta licitação, que vier a par�cipar, ou de no mínimo uma unidade (o
que for maior); - Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município sede da empresa proponente ou documento que
comprove a isenção.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze), conforme consta da Ata de Registro de Preços.
 

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Jus�fica�va e obje�vo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares
(Documentos SEI nº 2097451, 2108065, 2127009, 2128440 e 2141811), apêndices deste Termo de Referência.

2.2. Esta licitação, na modalidade pregão em sua forma eletrônica, será processada pelo sistema de registro de preços. O registro de
preços visa atender à dificuldade de prever, com exa�dão, as quan�dades que serão consumidas ao longo de 12 (doze) meses. Ainda corrobora
para a realização das aquisições através dos preços registrados a permissão legal constante dos incisos I e IV, do art. 3°, do Decreto 7.892, de 23
de janeiro de 2013, quais sejam:

Art. 3º - O Sistema de Registro de Preços – SRP poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas caracterís�cas do bem ou Material, houver necessidade de contratações frequentes; 
(...) 
IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quan�ta�vo a ser demandado pela Administração. grifos nossos.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apêndices deste Termo de Referência, e encontra-se materializada nos Documentos SEI nº 2097451, 2108065, 2127009, 2128440 e 2141811).
 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. O objeto a ser adquirido foi definido como bens comuns nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.
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5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. O prazo de entrega do item 45 é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota de empenho via e-mail, em remessa
(única ou parcelada), no seguinte endereço: Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UFG localizada na Rua Mucuri S/N - Setor Conde dos
Arcos - Campus Aparecida de Goiânia, CEP: 74.968-755, Aparecida de Goiânia - Goiás. A entrega pode ser agendada com os servidores
Diorgenes dos Santos, e-mail: diorgenes.santos@ufg.br e com Cleusmar Correia Laureano, e-mail: cleusmar.correia@ufg.br. O recebimento das
mercadorias pode ocorrer na segunda, quarta e sexta das 08h00min às 12h00min.

5.2. O prazo de entrega dos itens 13, 63, 73, 74, 75, 76 e 79 é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota de empenho via
e-mail, em remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço: : Almoxarifado do Ins�tuto de Patologia Tropical e Saúde Pública -
IPTSP/UFG, Rua 235, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia – Goiás, CEP: 74.605-050 - Telefones (62) 3209-6493/6101.

5.3. O prazo de entrega dos itens 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 80, 83 e
86 é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota de empenho via e-mail, em remessa (única ou parcelada), no seguinte
endereço: Faculdade de Farmácia localizada na Rua 240 esquina com 5° Avenida s/n, Setor Leste Universitário Goiânia- GO, CEP: 74.605-220; 
entregar na Secretaria, térreo. Telefone (62) 3209-6041.

5.4. O prazo de entrega dos demais itens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota de empenho via e-mail, em
remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço: Almoxarifado Central da Diretoria Logís�ca da UFG - DLOG/UFG, localizado na Av.
Esperança (Alameda Flamboyant) Campus II – Samambaia (saída para Nova Veneza-Go, próximo à Casa do Estudante Universitário), Goiânia –
Goiás, CEP 74690-900. Telefones (62) 3521-1020/1471 - E-mail: almoxarifado.dlog@ufg.br. Durante a pandemia da COVID-19 as entregas
deverão ser agendadas, tendo em vista que a equipe da DLOG encontra-se em trabalho remoto.
5.5. O prazo de entrega a critério da área competente da UFG e mediante solicitação com jus�fica�va escrita do fornecedor poderá
ser dilatado.

5.6. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias, pelo(a)servidor ou Equipe de servidores, conforme o
caso, responsável(veis) 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. 

5.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser subs�tuídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

5.8. Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 07(sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.9. 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 defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

5.10. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.

5.11. Durante a validade da contratação a empresa contratada não poderá alegar a indisponibilidade dos produtos ofertados, sob
pena de lhe ser aplicadas as sanções previstas no edital.

5.11.1. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal de Venda não for aceita pela Contratante devido a
alguma divergência/irregularidade(s) em seu preenchimento, esta será devolvida para as necessárias correções, passando a contar o prazo de
pagamento a par�r da data de sua reapresentação.

5.11.2.  O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.

5.11.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados em suas embalagens originais e em perfeitas condições de uso,
de forma a permi�r completa segurança por parte da Contratante, sob pena do não recebimento defini�vo dos mesmos.

Dados para emissão da Nota Fiscal de Venda
Nome: ..................... UNIVERSIDADE  FEDERAL DE GOIÁS 

Endereço: ............... Campus II – Samambaia, Goiânia – GO 
CEP: ........................ 74691-300 
CNPJ: ...................... 01.567.601/0001-43 

Inscrição Estadual: Isento Fone: ...................... (62) 3521 1020

5.11.4. Para agilizar o processo de pagamento, devem ser informados na Nota Fiscal de Venda os dados bancários da Contratada (se
possível).

5.11.5. Após emissão da nota de empenho e/ou celebração do contrato o prazo de entrega poderá ser dilatado a critério da autoridade
competente da Universidade e mediante pedido escrito e fundamentado do fornecedor.

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. São obrigações da Contratante:

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

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

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
subs�tuído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
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6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital
e seus anexos;

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

6.2.1. Rejeitar os produtos em que as caracterís�cas, qualidade não sa�sfaçam às exigências contratadas, que sejam impróprias ou
diferentes/inferiores daquelas exigidas neste instrumento e respec�vo edital, obrigando a adjudicatária a subs�tuir ou se adequar, sem ônus
para a UFG e no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 

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

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste instrumento, edital
e anexos, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garan�a ou validade;

7.1.2. Efetuar a entrega dos reagentes químicos acompanhados de INSTRUÇÕES DE USO em língua portuguesa e da Ficha de
Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do código de defesa do
consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.4. Subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;

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

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

7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

 

9.  ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1. 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 man�das as demais cláusulas e condições do contrato;
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

 

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. 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.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do
objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências
previstas no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça
a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
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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.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

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

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no�ficação, 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.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para
iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. 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 per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

11.10. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administra�vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efe�va 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.

11.12. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por movo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

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

11.13.1. 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.

11.14. Os pagamentos serão realizados somente via ordem bancária e, de acordo com a tramitação formal, não sendo reconhecidos
quaisquer outros �pos de documentos de cobrança, tais como duplicatas, boletos e/ou outros �pos de �tulos. A responsabilidade pela baixa de
qualquer cobrança apontada em cartórios de �tulos e protestos ou equivalentes, será de total responsabilidade da Contratada.

11.14.1. 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 efe�vo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)/365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
 
 

I = (6/100)
      365

 

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

 

 

12. DO REAJUSTE
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1. Não haverá exigência de garan�a contratual da execução por se tratar de registro de preços.

 

14. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS   
14.1. Não haverá exigência de garan�a contratual dos bens fornecidos na presente contratação. A garan�a para os bens objeto desta
licitação é a garan�a legal, prevista no Ar�go 24 caput, e 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.080 de 11 de setembro de
1.990.

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
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15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. Fraudar na execução do contrato;

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. Cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para a Contratante;

15.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida (valor da
contratação /empenho), até o limite de 30 (trinta) dias corridos.

15.2.3. Multa compensatória variando de 10% (dez por cento) até 30% (dez por cento) sobre o valor total da contratação (empenho),
 no caso de inexecução total do objeto da contratação (valor empenhado);
15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, considerando a faixa percentual do subitem acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5.  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

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

15.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas
como infração administra�va deste Termo de Referência.

15.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos
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;

15.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

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

15.4.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

15.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo 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.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
União, ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En�dade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

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

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização - PAR. 

15.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas 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 administra�va.

15.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a
par�cipação de agente público. 

15.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
16.1. O custo es�mado da contratação é de R$61.669,42 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois
centavos). 
 

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
17.1. Por se tratar de licitação processada pelo sistema de registro de preços, tendo em vista as prerroga�vas constantes no art. 7º,
§2º do Decreto 7.892/2013, a dotação orçamentária será juntada aos autos previamente a emissão de empenho rela�va a cada  compra que
ocorrer, durante a vigência da ata de registo de preços.

 
 
 
 

APÊNDICE I -  TERMO DE REFERÊNCIA - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
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Os Estudos Técnicos Preliminares (Documentos SEI nº 2097451, 2108065, 2127009, 2128440 e 2141811), serão publicados compactados como
um dos anexos do edital da licitação, quando da divulgação desta licitação, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras.

 
Goiânia, 05 de julho de 2021.

 

MICHELLE MARIA DE OLIVEIRA LANDIM DOS SANTOS
Coordenadora de Licitações - em subs�tuição

CL/DCOM/UFG
.........................................................................................................................................................................................................................................

 
 

Documento assinado eletronicamente por Michelle Maria De Oliveira Landim Dos Santos, Coordenador, em 05/07/2021, às 16:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2183639 e o código CRC 074B2EF4.

Referência: Processo nº 23070.022979/2021-81 SEI nº 2183639
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Estudo Técnico Preliminar 89/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23070.022979/2021-81

2. Descrição da necessidade

A Faculdade de Nutrição da UFG solicita a compra dos itens 0  09, 20, 29, 31, 43, 44 e 81 da FANUT (Requisição nº 3013,
 -  para atender as demandas do Laboratório de Nutrição e Análise /2021, Doc. Sei 2050097 Processo nº 23070. 022979/2021-81)

de Alimentos - LANAL/FANUT.

Local para entrega: Almoxarifado Central da Diretoria Logística da UFG - DLOG/UFG, localizado na Av. Esperança (Alameda 
Flamboyant) Campus II – Samambaia (saída para Nova Veneza-Go, próximo à Casa do Estudante Universitário), Goiânia – 
Goiás, CEP 74690-900. Telefones (62) 3521-1020/1471 - E-mail: almoxarifado.dlog@ufg.br.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Laboratório de Nutrição e Análise de Alimentos da UFG 
(LANAL)

Técnico Tiago Dias

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

As descrições dos itens solicitados devem atender as requisitos mínimos:

 

3 - ACETATO, ZINCO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICA (CH3COO)2 
ZN.2H2O, MASSA MOLECULAR 219,49 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A., NÚMERO 
DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5970-45-6 -  (500 gramas)

 

9- ÁCIDO, TIOBARBITÚRICO, ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUIÇADO A LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA 
QUÍMICA C4H4O2N2S (ÁCIDO 2-TIOBARBITÚRICO), PESO MOLECULAR 144,15G/MOL, GRAU DE PUREZA 
MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 504-17-6 - (25 gramas)

 

20- CLORETO, POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KCL, M 
ASSA MOLECULAR 74,55 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFE 
RÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-40-7 (500 gramas)

 

29- FERROCIANETO, POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL AMARELO, FÓRMULA QUÍMICA K4FE(CN)6.3H20 
(TRIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 422,39 G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P. A., 
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 14459-95-1 (500 gramas)
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31- FORMALDEÍDO, (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA H2CO, P 
ESO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU PUREZA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 35%, REAGENTE P.A., NÚME RO 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0 (1 litro)

 

43- NEGRO, ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR 461,38G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ ESCURO, PRETO MARRO M, 
INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C20H12N3O7SNA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 
1787-61-7 (25 gramas)

 

44- NITRATO, PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA 
AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87 G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, REAGENTE P.A. ACS IS O, 
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8 (25 gramas)

 

81- SÍLICA, GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO DESUMIDIFICA R 
E DESIDRATAR GASES, INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO 4 A 8MM - FRASCO 500G

5. Levantamento de Mercado

Para o levantamento de mercado foram realizadas pesquisas dos itens solicitados no Painel de Preços (sítio eletrônico) do 
governo federal, para que a aquisição seja realizada visando a eficiência e eficácia, através da ampla concorrência, via pregão 
eletrônico.

6. Descrição da solução como um todo

A solicitação dos itens detalhados 0  09, 20, 29, 31, 43, 44 e 81 da FANUT (Requisição nº 301/2021, Doc. Sei 2050097 -3,
  visam atender as demandas de aulas práticas realizadas pelo Laboratório de Nutrição e Processo nº 23070. 022979/2021-81)

Análise de Alimentos da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade solicitada é considerada mínima para o atendimento das atividades.

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa do valor da contratação foi realizada através da pesquisa de cotações eletrônicas no Painel de Preços do governo 
federal

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Haverá parcelamento da solução, a licitação será por item.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatadas e/ou interdependentes nesta solicitação.



UASG 153052 Estudo Técnico Preliminar 89/2021

3 de 3

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens solicitados foram previstos no PAC 2021 e estão de acordo com o levantamento das necessidades da unidade para 
atender as demandas diárias.

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisição dos materiais, a unidade visa atender o planejamento da instituição através da realização das atividades de 
ensino.

13. Providências a serem Adotadas

Não há providências a serem adotadas previamente nesta solicitação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O descarte dos materiais químicos será realizados devidamente pela área responsável.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com o PAC 2021 e a solicitação cadastrada por essa unidade no processo SEI 23070.022979/2021-81, esta equipe 
declara viável a contratação.

16. Responsáveis

 

DÉBORAH LOPES DE MATOS MORAIS
Assistente em Administração

 

 

 

ANA TEREZA VAZ DE SOUZA FREITAS
DIRETORA
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Estudo Técnico Preliminar 102/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23070.022979/2021-81

2. Descrição da necessidade

O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG solicita a compra dos itens 13, 63, 73, 74, 75, 76, e 79 do 
IPTSP (Requisição nº 43, - para atender a demanda da Unidade de Ensino /2021, Doc. Sei 2050095 Processo nº 23070. 022979
/2021-81)  - .Local para entrega: Almoxarifado do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Rua 235, s/n, Setor 
Leste Universitário, Goiânia – Goiás, CEP 74605-050 - Telefones (62) 3209-6493/6101.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
UNIDADE DE ENSINO DO INSTITUTO DE PATOLOGIA 
TROPICAL E SAUDE PÚBLICA - IPTSP/UFG

Petain José Ferreira Neto

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

As descrições dos itens solicitados devem atender as requisitos mínimos:

 

13 - ÁLCOOL, ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO 
77ºGL (77 V/V A 20ºC), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 
MÍNIMO 70º INPM (70 P/P), HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5 - FRASCO 1 LITRO

 

63 - REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, ANÁLISE 
QUANTITATIVO DE ANTI TOXOPLASMA GONDII IGG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

 

73 - REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS 
ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) EM SORO HUMANO E LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, MÉTODO 
IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA, APRESENTAÇÃO TESTE

 

74 - REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTIESTREPTO 
LISINA "O", MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO ASO-LATEX, 
APRESENTAÇÃO TESTE

 

75 - REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE FATOR 
REUMATÓIDE, MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO TESTE COM CONTROLE +/- - 100 TESTES
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76 - REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE PROTEÍNA "C" 
REATIVA, MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO TESTE COM CONTROLE +/- - 100 TESTES

 

79 -REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA TRIAGEM DE VDRL, MÉTODO 
FLOCULAÇÃO, PRONTO PARA USO, APRESENTAÇÃO TESTE - 250 TESTES

 

 

5. Levantamento de Mercado

Para o levantamento de mercado foram realizadas pesquisas dos itens no Painel de Preços (sítio eletrônico) do governo federal, 
para que a aquisição seja realizada visando a eficiência e eficácia.

6. Descrição da solução como um todo

A solicitação dos itens detalhados de nºs 13, 63, 73, 74, 75, 76 e 79 do IPTSP, Requisição nº 43/2021, Doc. Sei 2050095, visam 
atender as demandas de aulas práticas realizadas pela Unidade de Ensino.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade solicitada é considerada mínima para o atendimento das atividades no ano de 2021.

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa do valor da contratação foi realizada através da pesquisa de preços no Painel de Preços do governo federal.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Haverá parcelamento, a licitação será por registro de preço.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatadas e/ou interdependentes nesta solicitação

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens solicitados estão previstos no PAC 2021 e estão devidamente de acordo com o levantamento das necessidades da 
unidade para atender as demandas diárias.

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisição dos materiais, a unidade visa alcançar os objetivos das atividades desenvolvidas pela unidade de ensino.
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13. Providências a serem Adotadas

No momento não há providências a serem adotadas previamente.

14. Possíveis Impactos Ambientais

De acordo com o planejamento estabelecido, o descarte dos materiais será realizados devidamente pela área responsável.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Referente a solicitação esta equipe declara viável a contratação, não trazendo prejuizo a instituição.

16. Responsáveis

 

ALENCAR PEREIRA MACEDO
Administrador

 

 

 

PETAIN JOSÉ FERREIRA NETO
Tecnico de Latoratório - Area
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Estudo Técnico Preliminar 110/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23070.022979/2021-81

2. Descrição da necessidade

Para a continuidade do atendimento dos serviços prestados pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
faz-se necessário efetuar a aquisição dos seguintes itens: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 80, 83 da FF (Requisição nº 83/2021)

 

 

Local de entrega dos itens:

Faculdade de Farmácia, Rua 240, esquina com 5° Avenida s/n, Setor Leste Universitário Goiânia- GO, CEP 74605-220 

Entregar na Secretaria, térreo Telefone (062) 3209-6041. 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Faculdade de Farmácia (Laboratórios de Aula Prática- Ensino) Telma Alves Garcia

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

 

Item 01- ACETATO, ETILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÁVEL, PUREZA MÍNIMA DE 9 
9%, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CH3CO2C2H5, PESO MOLECULAR 88,1G/MOL, REAGENTE P.A., NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 141-78-6 - FRASCO 1L

 Item 02- ACETATO, ETILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÁVEL, PUREZA MÍNIMA DE 
99, 5%, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CH3CO2C2H5, PESO MOLECULAR 88,11G/MOL, REAGENTE ACS, NÚMERO D E 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 141-78-6

Item 04- ACETATO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CH3COONA ANIDRO, 
MASSA MOLECULAR 82,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 
CA S 127-09-3

Item 05- ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA 
MOL ECULAR 58,08G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, MÁXIMO DE 0,005% DE ÁGUA (ACETONA S 
ECA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1

Item 06- ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA 
MOL ECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA 
QUÍMICA CAS 67-64-1 - FRASCO 1L- 
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Item 08- ÁCIDO, ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05 G
/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, GLACIAL, REAGENTE P.A./ ACS, 
NÚM ERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7 - FRASCO 1L

Item 10- ÁCIDO, CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO 
M OLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 
99%, REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0

Item 11- ÁCIDO, CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PESO MOLECULAR 36,46G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA 
H CL, TEOR MÍNIMO DE 37%, REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0

Item 12- ÁCIDO, FÓRMICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR PENETRANTE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
HC OOH, PESO MOLECULAR 46,03, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICION AL 
REAGENTE P/ HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-18-6

Item 14- ÁCIDO, OLÉICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, PURIFICADO, 
FÓRMUL A QUÍMICA C18H34O2, PESO MOLECULAR 282,46G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 95%, 
NÚM ERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 112-80-1

Item 15- ÁLCOOL, CETÍLICO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS BRANCOS, ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 
24 2,44, FÓRMULA QUÍMICA C16H34O (1-HEXADECANOL), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CA 
RACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ANALÍTICO PURO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 36

Item 16- ÁLCOOL, CETOESTEARÍLICO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS BRANCOS, MACIOS, LEVE ODOR 
CARACTERÍSTI CO, COMPOSIÇÃO MISTURA DE ÁLCOOL CETÍLICO COM ÁLCOOL ESTEARÍLICO, GRAU DE 
PUREZA TEOR DE 70% + 30%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67762-27-0

Item 17- ÁLCOOL, ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO DE CEREAIS, HIDRATADO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, TEOR 
ALCO ÓLICO MÍNIMO DE 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUR 
EZA MÍNIMO DE 93° INPM, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5 - FRASCO 1L

Item 18- ÁLCOOL, METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, 
FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, REAGENTE 
P. A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-56-1 - FRASCO 1L

Item 19- BENZENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INFLAMÁVEL, ODOR CARACTERÍSTICO, PESO 
MOLECUL AR 78,11G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C6H6, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, REAGENTE P.A., 
NÚME RO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-43-2

Item 21- BICARBONATO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR 84,01 G/MOL, 
FÓRMULA QUÍMICA NAHCO3, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 144-55-8 - FRASCO 1KG

Item 22- CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL, INCOLOR, ODOR AROMÁTICO PENETRANTE, FÓRMULA 
QUÍM ICA C10H6O, MASSA MOLECULAR 152,23, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 76-22-2

Item 23- CARBONATO, CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PRECIPITADO, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, 
P ESO MOLECULAR 100,09 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CACO3, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGE 
NTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 471-34-1

Item 24- CIANETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO FINO PÓ CRISTALINO OU CRISTAL INCOLOR, PESO 
MOLECULA R 65,12, FÓRMULA QUÍMICA KCN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA 
ADICI ONAL* REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 151-50-8

Item 25- CLORETO, CETILPIRIDÍNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA 
C14H24N2O7. 2HCL.5H2O, PESO MOLECULAR 495,35, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE 
REFER ÊNCIA QUÍMICA CAS 22189-32-8KG

Item 26- CLORETO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A. A CS 
ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5
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Item 27- CLORETO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACT 
ERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO PRIMÁRIO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5

Item 28- CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO 
MO LECULAR 119,38 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CHCL3, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. 
ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-66-3

Item 30- COCOAMIDOPROPIL, BETAÍNA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, AMARELO PÁLIDO, 
FÓRMULA QUÍMICA C19H38N2O2, PESO MOLECULAR 326,52G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 
29,5%, N ÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 86438-79-1

Item 32- DIMETILSULFÓXIDO, DMSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, PESO 
MOLECULA R 78,13 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (CH3)2SO, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, REAGENTE 
P. A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-68-5 - FRASCO 1L

Item 33- DIÓXIDO, TITÂNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA TIO2, PESO 
MOLECUL AR 79,87, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 
134 63-67-7

Item 34- ÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C2H5)2O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, OD 
OR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99%, PESO MOLECULAR 74,12, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7

Item 35- ÉTER, DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C2H5)2O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, OD 
OR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, PESO MOLECULAR 74,12 G/MOL, REAGENTE P.A. ANI DRO, 
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7 - FRASCO 1L

Item 36- ÉTER, PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS 
DER IVADOS DO PETRÓLEO, REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8032-32-4

Item 37- FERRICIANETO, POTÁSSIO, PÓ CRISTALINO VERMELHO BRILHANTE, FÓRMULA QUÍMICA K3FE(CN)6, 
PES O MOLECULAR 329,25, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P. A. 
ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13746-66-2

Item 38- FORMALDEÍDO, (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA H2CO, 
PE 17/03/2021 SO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO ENTRE 37% E 40%, NÚMERO 
DE REF ERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0

Item 39- FOSFATO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, FÓRMULA QUÍMICA 
NAH2PO4. H2O MONOBÁSICO, MONOHIDRATADO, MASSA MOLECULAR 137,99, GRAU DE PUREZA PUREZA 
MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS

Item 40- HIDROQUINONA, (BENZENO-1,4-DIOL), ASPECTO FÍSICO CRISTAIS OU PÓ BRANCO, FÓRMULA 
QUÍMICA C6H4(OH)2, PESO MOLECULAR 110,11G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE 
REFERÊN CIA QUÍMICA CAS 123-31-9

Item 41- HIDRÓXIDO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO 
MO LECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMO 98%, REAGENTE P.A., NÚMER 
O DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2 - FRASCO 1KG

Item 42- HIDRÓXIDO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PASTILHAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, 
PES O MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Item 46- IODETO, POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, 
PES O MOLECULAR 166,01G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊN 
CIA QUÍMICA CAS 7681-11-0

Item 47- LANOLINA, ASPECTO FÍSICO MASSA UNTOSA, LEVEMENTE AMARELADA, COMPOSIÇÃO MISTURA DE 
ÁCI DOS GRAXOS SUPERIORES, ANIDRA, GRAU DE PUREZA GRAU FARMACÊUTICO, NÚMERO DE REFERÊNCI 
A QUÍMICA CAS 8006-54-0 - POTE 1KG
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Item 48- LAURIL, ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR A LEVEMENTE 
AMARE LADO, FÓRMULA QUÍMICA C12H25NAO4S, PESO MOLECULAR 384G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR 
MÍNIM O DE 25% P/P, REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1335-72-4

Item 49- LAURILSULFATO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, 
FÓRMU LA QUÍMICA C12H25NAO4S, MASSA MOLECULAR 288,38 G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, RE 
AGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 151-21-3 - FRASCO 1KG

Item 50- METABISSULFITO, SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, DE ODOR SULFUROSO, COMPOSIÇÃO 
NA2S2O 5, PESO MOLECULAR 190,11 G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 97%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE 
R EFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-57-4

Item 51- MIRISTATO, ISOPROPILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA C17H34O2, PESO M 
OLECULAR 270,45, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-
27-0 - GRAMA

Item 52- MIRISTATO, ISOPROPILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA C17H34O2, PESO M 
OLECULAR 270,45, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1 10-27-0

Item 53- NITRATO, FERRO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS INCOLORES A VIOLETA PÁLIDO, HIGROSCÓPICOS, PESO 
MOLECULAR 404,00 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA FE(NO3)3.9H2O (FERRO III NONAHIDRATADO), GR AU DE 
PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-61-8

Item 54- ÓLEO, VEGETAL, TIPO SEMENTE DE UVA, ORIGEM DE VITIS VINIFERA, CONCENTRAÇÃO PURO, TIPO 
US O USO TÓPICO - FRASCO 1000ML

Item 55- ÓXIDO, ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINÍSSIMO, BRANCO AMARELADO, INODORO, FÓRMULA 
QUÍMICA ZNO, PESO MOLECULAR 81,38, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA Q UÍMICA CAS 1314-13-2

Item 56- POLÍMERO, COPOLÍMERO DE ÓXIDO DE ETILENO (POLIOXIETILENO 20), COMPOSIÇÃO 
POLISSORBATO 8 0 (MONO-OLEATO DE SORBITANO POE), FORMA FÍSICA LÍQUIDO OLEOSO, AMARELADO A 
ÂMBAR, FÓRM ULA QUÍMICA C64H124O26, MASSA MOLAR 1.310G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMO DE 58% DE 
ÁCIDO OLEICO, TESTADO EM CULTURA DE CÉLULAS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9005-65-6

Item 57- POLÍMERO, COPOLÍMERO DE ÓXIDO DE ETILENO (POLIOXIETILENO), COMPOSIÇÃO POLISSORBATO 
20 (MONOLAURATO DE SORBITANO POE), FORMA FÍSICA LÍQUIDO OLEOSO, AMARELADO A CASTANHO, FÓ 
RMULA QUÍMICA C58H114O26, MASSA MOLAR 1128G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR DE 40% A 60% DE ÁCIDO 
LÁURICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9005-64-5

Item 58- POVIDONA, (POLIVINILPIRROLIDONA), ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO, ESBRANQUIÇADO, 
INO DORO, FÓRMULA QUÍMICA PVP RETICULADA (PVPP), TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 94%, PESO MOLECUL 
AR ALTO PESO MOLECULAR, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 25249-54-1

Item 59- PROPILENOGLICOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO XAROPOSO, LÍMPIDO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, 
FÓRM ULA QUÍMICA CH3CHOHCH2OH, PESO MOLECULAR 76,09 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, 
REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-55-6 - FRASCO 1L

Item 60- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MÉTODO CROMATOGRAFIA DE TROCA IÔNICA, TESTE

Item 61- REAGENTE, ANALÍTICO, "TRITON X-100", CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO A 1% - FRASCO 1000ML

Item 62- REAGENTE, ANALÍTICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUANTITATIVO DE LACTATO 
DESIDROGENASE (LDH), ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TESTE

Item 64- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 05, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE 
ANÁLI SE QUANTITATIVO DE HDL COLESTEROL, MÉTODO DIRETO, APRESENTAÇÃO TESTE

Item 65- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 05, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 
QUANTITATIVO DE GLICOSE, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO 
TESTE
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Item 66- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 06, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE 
ANÁLI SE QUANTITATIVO DE URÉIA, MÉTODO CINÉTICO UV, APRESENTAÇÃO TESTE

Item 67- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6,0, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE 
ANÁLI SE QUANTITATIVO DE TROPONINA I, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO 
TEST E

Item 68- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ANÁLISE QUALITATIVO DE OXIDASE BACTERIANA, 
APRESENTAÇÃO TIRA - FRASCO 10 UNIDADES

Item 69- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, ANÁLISE 
QUANTITATIVO DE ALT/TGP (ALANINA, AMINOTRANSFERASE), MÉTODO CINÉTICO UV, APRESENTAÇÃO 
TESTE

Item 70- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, ANÁLISE 
QUANTITATIVO DE AMILASE, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO 
TESTE

Item 71- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, ANÁLISE 
QUANTITATIVO DE AST/TGO (ASPARTATO AMINOTRANSFERASE), MÉTODO CINÉTICO UV, APRESENTAÇÃO 
TESTE

Item 72- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, ANÁLISE 
QUANTITATIVO DE CÁLCIO, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Item 77- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, ANÁLISE 
QUANTITATIVO DE PROTEÍNAS NO LÍQUOR E NA URINA, MÉTODO COLORIMÉTRICO/VERMELHO DE 
PIROGALOL, APRESE NTAÇÃO TESTE

Item 78- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, ANÁLISE 
QUANTITATIVO DE PROTEÍNAS TOTAIS, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Item 80- REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, AUTOMAÇÃO, ANÁLISE QUANTITATIVO 
DE F OSFATASE ALCALINA, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO 
TESTE

Item 83- SULFATO, MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, BRILHANTE, INODORO, AMARGO, 
FÓRMULA QUÍMICA MGSO4 ANIDRO, MASSA MOLECULAR 120,39, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, 
CAR ACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7487-88-9
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5. Levantamento de Mercado

Tendo em vista a necessidade descrita nos tópicos anteriores, foram realizadas pesquisas dos itens solicitados no Painel de Preços 
(sítio eletrônico) do governo federal, e concluiu-se que por se tratarem de bens comuns, cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos, o processo de compra deverá ser realizado na modalidade pregão eletrônico, que 
possui como critério o menor preço.  

6. Descrição da solução como um todo

A aquisição dos itens solicitados, visa atender à continuidade e a promoção do ensino prestado nos laboratórios da Faculdade de 
Farmácia. 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os responsáveis das áreas, por meio de controle interno, aferiu que a quantidade solicitada atende à demanda. 

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor unitário e total para a contração foi aferido no Painel de Preços do Governo Federal e com pesquisa em empresas 
particulares quando o item não foi encontrado no Painel.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Haverá parcelamento da solução, a licitação será por item.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas ou interdependentes em ambas as requisições

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens solicitados foram previstos no PAC 2021 e estão de acordo com o levantamento das necessidades da unidade para 
atender as demandas diárias.

12. Resultados Pretendidos

Garantir a execução das atividades acadêmicas da instituição.

13. Providências a serem Adotadas

Não há providência a ser tomada pela área requisitante previamente a aquisição dos itens.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

O descarte dos químicos será devidamente realizado pela área responsável

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com o PAC 2021 e a solicitação cadastrada por essa unidade no processo SEI 23070.022979/2021-81, esta equipe 
declara viável a contratação.

16. Responsáveis

 

TELMA ALVES GARCIA
Diretora da Faculdade de Farmácia
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Estudo Técnico Preliminar 112/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23070.022979/2021-81

2. Descrição da necessidade

A Faculdade de Ciências e Tecnologia Campus Aparecida de Goiânia da Universidade Federal
de Goiás necessita efetuar a aquisição de Óleo, Imersão, Aplicação Microscopia, Aspecto Físico
Líquido Límpido, Transparente, Densidade 1,515 G/Cm³ - Frasco 100ml pois se trata de
matérias de medição essencial para aulas práticas, experimentos, extensão e pesquisa do curso de
Geologia, para assim consolidar o ensino, associando a teoria com a prática. Se trata de um
material amplamente utilizado para reduzir a refração de luz e eliminar as distorções. Por ter um
índice de refração semelhante ao do vidro, ele preenche o espaço antes ocupado pelo ar, aumenta
a quantidade de luz direcionada à lente objetiva e gera maior nitidez à imagem.

O material deverá ser entregue na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal
de Goiás - FCT/UFG, Endereço: Rua Mucuri S/N - Setor Conde dos Arcos - Campus Aparecida
de Goiânia, CEP:74.968-755, Aparecida de Goiânia - Goiás - Brasil. A entrega pode ser
agendada com os servidores Diorgenes dos Santos, e-mail: diorgenes.santos@ufg.br e com
Cleusmar Correia Laureano, e-mail: cleusmar.correia@ufg.br. O recebimento das mercadorias
pode ocorrer na segunda, quarta e sexta das 08h00min às 12h00min.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Laboratório de microscopia e petrografia (LapMip) Prof. Dr. Rodrigo Prudente de Melo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Nº ITEM UND DE MEDIDA QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS 
MÍNIMOS

45 FRASCO 5

ÓLEO, IMERSÃO, APLICAÇÃO MICROSCOPIA, 
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, 
TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,515 G/CM³ - FRASCO 
100ML

 

5. Levantamento de Mercado

Diante da necessidade já vastamente descrita, concluiu-se que a alternativa de mercado que
melhor atende a presente demanda é a aquisição do bem Óleo, Imersão, Aplicação Microscopia,
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Aspecto Físico Líquido Límpido, Transparente, Densidade 1,515 G/Cm³ - Frasco 100ml,
conforme descrito na requisição constante do processo por meio de licitação na modalidade
pregão eletrônico, tendo em vista que existem no mercado inúmeros fornecedores aptos a prestar
tais serviços, o que resultará, ao certo, em preços mais baixos devido à concorrência entre os
possíveis licitantes.

Além disso, a aquisição do produto é a solução amplamente utilizada por entidades públicas
locais, regionais e nacionais, além de ser aconselhável utilizar um óleo de imersão indicado pelo
fabricante das objetivas, pois as especificações são selecionadas para corresponder às
propriedades dos designers ópticos.

6. Descrição da solução como um todo

Registro de preços para a aquisição do item Óleo, Imersão, Aplicação Microscopia, Aspecto
Físico Líquido Límpido, Transparente, Densidade 1,515 G/Cm³ - Frasco 100ml.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foi solicitado a aquisição de 5 frascos de Óleo, Imersão, Aplicação Microscopia, Aspecto Físico
Líquido Límpido, Transparente, Densidade 1,515 G/Cm³ - Frasco 100ml, pois atualmente o
laboratório só possui equipamento funcionando do tipo especificado e para que algum aluno
possa acompanhar as aulas práticas junto ao professor é necessário pelo mais uma máscara.

8. Estimativa do Valor da Contratação

 A estimativa de preço, presente no processo acima descrito, pode ser conferida no documento "
Planilha DE PREÇOS - PR 10/2021 (SRP) (2050885)" foi feita de acordo com o levantamento

 de cotações inclusas no documento " Cotação ITEM 45 - ÓLEO DE IMERSÃO REQ 6150
(2050169). As pesquisas das cotações foram realizadas no Painel de Preços, e refletem valores
de MEDIANA já registrados na pesquisa.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não é necessário parcelamento do produto, pois é um pedido unitário que deve ser entregue em
sua totalidade. 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas ou interdependentes
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens solicitados foram devidamente planejados no PAC 2021 entre os cursos da FCT, de
maneira a atender a necessidades do Campus Aparecida de Goiânia da UFG.

12. Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos, humanos, materiais, humanos e financeiros disponíveis para esta aquisição são os
seguintes:

Melhorar a qualidade e rapidez dos serviços públicos prestados à sociedade;

Garantir a execução das atividades administrativas e acadêmicas da instituição;

Quanto a eficiência, a referida aquisição propiciará maior agilidade no desempenho das
atividades práticas, finalísticas e pesquisas desenvolvidas pelos servidores, docentes e alunos.

Quanto à eficácia, a aquisição de tais produtos visa apoiar e possibilitar o cumprimento das
competências educacionais da UFG frente à comunidade universitária e à sociedade.

13. Providências a serem Adotadas

Não há providências a serem adotadas para a celebração do contrato, basta a entrega do material.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O impacto ambiental imediato que o óleo pode trazer é o seu descarte incorreto, como medida de
tratamento deve ser a absorção com absorvente de líquidos, prosseguir com à eliminação de
resíduos e a limpeza posterior da área afetada. Da mesma maneira, o descarte incorreto pode
trazer problemas ambientais com a deposição de componentes tóxico para os organismos
aquáticos em caso do material chegar a algum leito de rio, assim, a UFG sempre se atenta ao
reuso, concerto, reciclagem e correto destino ao lixo eletrônico para não gerar problemas
ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista o estudo realizado considera-se que a solução descrita atenderá plenamente a
necessidade da Faculdade de Ciências e Tecnologia  da Universidade Federal de Goiás.
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16. Responsáveis

Estudo preliminar Documento SEI 2128440

 

JULIO CESAR VALANDRO SOARES
Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia Campus Aparecida de Goiânia

 

 

 

DIORGENES DOS SANTOS
Assistente em Administração/Agente de Compras
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Estudo Técnico Preliminar 119/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23070.022979/2021-81

2. Descrição da necessidade

Este ETP visa um estudo para a compra de materiais químicos classificados no grupo 

33.90.30.11 necessários para a utilização nos mais diversos centro de aulas práticas 

do Instituto de Ciências Biológicas pertencente a Universidade Federal de Goiás os 

bens dão suporte a continuidade das aulas práticas, são utilizados no dia a dia pelos 

docentes e pela comunidade acadêmica da Universidade na execução de suas 

atribuições relacionadas ao ensino e a extensão. Exemplos desses itens constam nas 

requisições que deram origem ao processo que originou este Estudo Técnico 

Preliminar - ETP. São as Requisições SIPAC 6229/2020, 301/2021, 6236/2020, 6234

/2020, 6237/2020, 2333/2021 .

A UFG não produz nenhum dos bens/materiais relacionados nas requisições 

supracitadas. Assim é necessário que seja apresentada neste estudo uma solução 

para este problema/necessidade de modo a atender o interesse público.

As instituições públicas de ensino criam um ambiente com estruturação adequada 

através da aquisição de vários bens para assim garantir melhor qualidade de vida, bem 

estar no trabalho, os materiais químicos serão usados durante parte do exercício 

financeiro de 2021 e parte de 2022

Considerando a necessidade apresentada nos parágrafos anteriores, o ICB necessita 

realizar a aquisição dos materiais conforme descrito nas requisições SIPAC 

supracitadas. A descrição completa dos itens e seus valores são os que seguem da 

planilha de preços que consolidou os itens para a licitação, Doc SEI 2050885 anexa ao 

processo 23070.022979/2021-81.

A aquisição dos itens referidos será feita na modalidade de pregão eletrônico registro 

de preços, nos termos do decreto 10.024/2019 e decreto 7892/2013.

Os itens deverão ser entregues pelo fornecedor na Diretoria de Logística da 

Universidade Federal de Goiás (antigo DMP) localizada na Av. Esperança (Alameda 

Flamboyant), Campus II – Samambaia, (saída para Nova Veneza-Go, próximo à Casa 

do Estudante Universitário) Goiânia – Goiás, CEP 74690-900, telefones (62) . 

Telefones de Contato para agendamento da entrega dos bens (62) 3521-1020 /1047 

ou pelo e-mail: almoxarifado.dlog@ufg.br.
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3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Instituto de Ciências Biológicas – centro de aulas práticas dos 
departamentos de botânica, morfologia e departamento de 
bioquímica e biologia molecular.

Gustavo Rodrigues Pedrino

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os materiais, a serem adquiridos conforme já mencionados no tópico 2, devem atender 

aos requisitos:

- O prazo de garantia sobre defeitos de fabricação, que deverá ser de 

aproximadamente 3 (meses);

-Para o fornecimento dos itens a contratada deverá ser do ramo de Comércio de 

instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

- O prazo para a entrega deverá ser de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de 

recebimento do empenho pelo fornecedor;

- As empresas deverão apresentar atestado de capacidade técnica comprovando o 

fornecimento nas mesmas características e quantidades dos bens objeto desta 

contratação;

-Certificação de sustentabilidade ambiental emitida por instituição pública oficial ou 

instituição credenciada comprovando que a Proponente pratica ações sustentáveis que 

colaborem para a preservação do Meio Ambiente (artigos 5º e 6º da IN Nº 1 – SLTI

/MPOG, de 19 de janeiro de 2010). Conforme exigência dos editais de licitação da 

universidade.

Os materiais, considerando que deve ser fornecido de uma única vez aos usuários dos 

laboratórios para continuidade das atividades das aulas práticas desempenhadas, os 

mesmos devem ser entregues com qualidade conforme descritos nos relatórios da 

diretoria de compras, na quantidade suficiente e especificada.

Diante de algumas opções existentes no mercado para atender a necessidade de 

contratação, a melhor opção são as aquisições dos produtos referidos, pois atendem 

com qualidade e devido a sua especificidade não permite produtos que venha 

substituir, além de serem já utilizados por outras instituições públicas de ensino. 

Devem atender aos requisitos mínimos dispostos no item 4 deste estudo.

5. Levantamento de Mercado

Diante do surgimento da necessidade da aquisição conforme explanado no tópico 2 

deste ETP a providência cabível é a aquisição por meio de pregão eletrônico na forma 

de registro de preços. Diante das opções de mercado existente: a solução mais 
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inteligente e viável é a aquisição dos produtos já mencionados, não permitindo 

substitutos.

6. Descrição da solução como um todo

Em todas as hipóteses de aquisições não haverá a necessidade de um aparato da 

contratação de manutenção, os produtos ficarão sob a guarda dos responsáveis pelo 

centro de aulas no quesito armazenamento e conservação, as compras decorrente da 

licitação referida serão realizadas durante a vigência da ata de registro de preços de 

acordo com a necessidade do Instituto de Ciências Biológicas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foram feitos levantamentos junto aos departamentos dos ICB e concluiu se, baseados 

na demanda recebida, chegou se a quantidade necessária que a demanda dos setores 

de aulas práticas necessitam, perfazendo um total de r$ 463,50

Dessa forma tais levantamentos permitiram montar uma base de dados dos bens a 

serem consumidos. A tabela abaixo mostram os dados reunidos resultantes de um 

estudo preliminar que visa atender a solução de forma mais eficiente:

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa para o valor total dos itens foram feitos através da pesquisa no painel de 

preços e mídia especializada, em concordância com o art. 5 inciso I e IV da IN SEGES 

73/2020 utilizando a metodologia da mediana, conforme documento SEI nº 2050885.

A pesquisa de preços para os itens deste estudo foi consolidada na planilha de preços, 

documento SEI nº 2050885 e no tópico 7 deste estudo.

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Esta aquisição está fundamentada na lei 8.666/93 e na 10.520/2002 e demais normas 

vigentes que regulamentam as licitações no âmbito da administração pública federal. 

Levando em conta o entendimento do TCU, a solução será parcelada através da 

divisão em itens no processo de licitação de aquisição ou seja “Haverá parcelamento 

da solução, a licitação será por item.”, seguindo a regra de parcelamento em 

consonância com o entendimento do TCU.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica. Pois não existe nenhuma contratação vigente, seja por ata ou não. Os 

materiais químicos servirão como elemento indispensável para o ensino e pesquisa no 

âmbito dos laboratórios do centro de aulas práticas e não existe nenhuma contratação 

que servirá de complemento para se correlacionar com a atual contratação.

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Nos termos da IN 1/2019 da secretaria de gestão do ministério da economia que 

dispõe sobre o plano anual de contratações de bens e serviços, obras e soluções de 

tecnologias da informação e comunicação no âmbito da administração pública federal 

direta autárquica e fundacional e sobre o sistema de planejamento e gerenciamento de 

contratações, informamos que a contratação foi prevista no PGC 2021 lançado em 

2020 (documento sei 1757742), sob os números:

 

23440- ácido, gliberélico, aspecto físico pó branco ou esbranquiçado, fórmula química 

c19h22o6 (giberelina a3), peso molecular 346,37 g/mol, grau de pureza teor mínimo de 

90%, número de referência química cas 77-06-5.

23472- - ferrocianeto, potássio, aspecto físico cristal amarelo, fórmula química k4fe(cn)

6.3h20 (trihidratado), peso molecular 422,39 g/mol, teor de pureza mínima de 99%, 

reagente p.a., Número de referência química cas 14459-95-1.

 

23628- Sulfato, Amônio E Alumínio, Aspecto Físico Cristal Branco, Inodoro, Peso 

Molecular 453,33g/Mol, Fórmula Química Nh4al(So4)2.12h2o (Dodecahidratado), Grau 

De Pureza Mínima De 99%, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 7784-

26-1.

 

23535- Sulfato, Zinco, Aspecto Físico Pó Ou Cristal, Incolor Ou Branco, Fórmula 

Química Znso4.7h2o, Massa Molecular 287,60 G/Mol, Grau De Pureza Mínima De 

99%, Número De Referência Química Cas 7446-20-0.

 

23405- Tiossulfato, Sódio, Aspecto Físico Cristal Incolor Ou Branco, Inodoro, Fórmula 

Química Na2s2o3.5h2o, Peso Molecular 248,18g/Mol, Grau De Pureza Mínima De 

99,5%, Reagente P.A./ Acs, Número De Referência Química Cas 10102-17-7.

 

32736- Tween 20, Polissorbato 20, Cas 9005-64-5, C58h114o26, 1228 G/Mol, Aspecto 

Líquido Viscoso, Reagente Para Biologia Moleculartween 20, Polissorbato 20, Cas 
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9005-64-5, C58h114o26, 1228 G/Mol, Aspecto Líquido Viscoso, Reagente Para 

Biologia Molecular

 

12. Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos em termos de efetividade e economicidade por meio da 

solução apresentada no tópico 6 são:

-Prover o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás com os 

materiais detalhados no tópico 7

-Garantir com qualidade a continuidade dos ensinos e pesquisas realizadas nos 

laboratórios do ICB conforme explicados no tópico 2 deste estudo.

-Em termos de eficiência, a aquisição dos materiais propiciará maior agilidade no 

desempenho das atividades de ensino e pesquisas desenvolvidas pelos servidores, 

docentes.

-Quanto a eficácia, a aquisição de tais produtos visa apoiar e possibilitar o 

cumprimento das competências educacionais da UFG frente à comunidade 

universitária e à sociedade.

13. Providências a serem Adotadas

Atendendo o artigo 7 inciso XI da IN 40/2020 previamente a celebração da ata de 

registro de preços o Instituto de Ciências Biológicas designará os servidores para 

acompanhamento das compras e recebimentos dos materiais em questão.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Toda atividade humana gera resíduos e impactos ao meio ambiente a produção e 

comercialização de produtos alvos deste Estudo Técnico Preliminar também segue 

esta mesma linha. A extração de matéria prima para produzir os produtos que serão 

comprados para atender a necessidade apresentada neste Estudo bem como as 

formas em que poderá ocorrer o seu descarte é um dos possíveis impactos ao meio 

ambiente. De modo a realizar esforços para mitigar alguns dos possíveis impactos 

ambientais está previsto nos laboratórios os descarte corretos das embalagens nas 

bombonas que serão recolhidas pela empresa coletora Stericycle Gestão Ambiental 

Ltda; está previsto também neste estudo no tópico 4- Descrição dos Requisitos da 

Contratação, algumas regras para a licitação que deverão ser cumpridas por todos 

fornecedores:

--Certificação de sustentabilidade ambiental emitida por instituição pública oficial ou 

instituição credenciada comprovando que a Proponente pratica ações sustentáveis que 
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colaborem para a preservação do Meio Ambiente (artigos 5º e 6º da IN Nº 1 – SLTI

/MPOG, de 19 de janeiro de 2010). Conforme exigência dos editais de licitação da 

universidade.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Por estar a aquisição contemplada no Plano Anual de Contratações (PAC) e no 

Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) conforme tópico 11 deste 

estudo, levando em conta todas as informações deste ETP em especial a solução à 

necessidade apresentada, entende-se ser viável a concretização da contratação.

16. Responsáveis

 

IRES DE SOUZA PEREIRA
Técnico em contabilidade/Agente de compras

 

 

 

GUSTAVO RODRIGUES PEDRINO
Diretor


