PREGÃO ELETRÔNICO
POR REGISTRO DE PREÇOS

Nº 43/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTE – ENGENHARIA
E ELETROELETRÔNICO I PARA O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, IFSC.

DATA DA ABERTURA: 30/07/2019 às 14h
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
FONE: (48) 3211-6048 – FAX (48) 3211-6036
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PREGÃO ELETRÔNICO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019
(Processo Administrativo n° 23292.011762/2019-41)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, por meio de sua Reitora, sediado na Rua 14 de Julho, 150 –
Coqueiros – Florianópolis - SC, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,
do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 30/07/2019
Horário: 14:00h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1. DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de Materiais de Permanente Engenharia e Eletroeletrônico I, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.
A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS REGISTRO DE PREÇOS
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, 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
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.
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3.4.
É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe
zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção
ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018 com o seguinte nível de cadastramento:
I. Credenciamento;
II. Habilitação Jurídica;
III. Regularidade fiscal federal;
IV. Regularidade fiscal estadual/municipal;
Ou apresentar a documentação prevista na IN 05/95/MARE.

4.1.1.Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2.Os itens ou grupos com valores de até R$ 80.000,00 são de participação exclusiva
de ME/EPP, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.3.2.

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

4.3.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.
1993;

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
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4.3.5.
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;
4.3.6.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;
4.4.1.1.
nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
4.4.1.2.
nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.2.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
Edital;
4.4.3.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.6.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;
4.4.7.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da 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 relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.
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5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
5.2.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.3.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.5.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
5.5.1.

Valor unitário e total do item;

5.5.2.

Marca;

5.5.3.

Fabricante;

5.5.4.
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia.
5.6.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.7.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
5.8.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 100 (cem) dias, a contar da data
de sua apresentação.
5.10.
O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios
de margem de preferência indicados no Termo de Referência.
5.11.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão
nº 1455/2018 -TCU - Plenário);
5.11.1.
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União
e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do
contrato.
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6.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência.
6.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
6.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
6.9.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
6.9.1.Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
6.10.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.11.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.12.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.
6.13.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.14.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos.
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

6.15.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.16.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.
6.17.
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.18.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.19.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
6.20.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
6.21.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
6.22.
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
6.23.
Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
6.24.
Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens fornecidos:
6.24.1.
por empresas brasileiras;
6.24.2.
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
6.24.3.
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
6.25.
Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de
desempate.
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6.26.
Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor
preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas neste Edital.
6.27.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
6.28.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.2.1. Proposta ou lances com valores superiores ao estimado na licitação pela
Administração, poderão ser objeto de negociação para que se adequem aos
valores estimados.
7.3.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
7.4.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
7.5. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documentação digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (duas)
horas ou outro prazo a ser definido pelo Pregoeiro, sob pena de não aceitação da
proposta.
7.5.1.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.5.1.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.5.1.2.
O não envio no prazo estabelecido pelo pregoeiro ou envio de
documentos em não conformidade com o disposto em edital,
devidamente analisada pelo Pregoeiro(a) e equipe de apoio, poderá
ensejar a recusa imediata da proposta do licitante para o item/grupo
disputado.
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7.5.2.
Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo
quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios
previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado
e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.
7.5.2.1.
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário
de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
7.5.2.2.
Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de
mensagem no sistema.
7.5.2.3.
No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra
fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será
recusada.
7.5.2.4.
Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não
for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s)
e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações
constantes no Termo de Referência.
7.5.2.5.
Os exemplares colocados à disposição da Administração serão
tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
7.5.2.6.
Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após
o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
7.5.2.7.
Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando
for o caso.
7.6.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.7.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
7.8.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.8.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.8.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.9.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
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previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.
7.10.
Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
8.

DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
8.1.1.
SICAF;
8.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4.
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.5.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.5.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.1.5.2.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.1.5.3.
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
8.1.6.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
8.1.7.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
8.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10,
11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
8.2.1.O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista
para recebimento das propostas;
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8.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio
oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será
convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.
8.4.1.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições descritas adiante.
8.6. Habilitação jurídica:
8.6.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.6.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.6.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
8.6.4.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;
8.6.5.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
8.6.6.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.6.7.
No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou
DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto
n. 7.775, de 2012.
8.6.8.
No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI,
que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.6.9.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
8.6.10.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;
8.7. Regularidade fiscal e trabalhista:
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8.7.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.7.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.
8.7.3.
(FGTS);

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

8.7.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.7.5.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
8.7.6.
prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.7.7.
caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.7.8.
caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
8.8.

Qualificação Técnica

8.8.1.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a
qualificação técnica, por meio de:
8.8.2. Atestados de Capacidade Técnica par comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será
aceito o envio da documentação por meio do ou do e-mail pregao.florianopolis@ifsc.edu.br.
8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
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8.9.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
8.9.3.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
8.9.4.Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
8.10.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.10.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
8.11.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.12.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
8.13.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.
8.14.
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.
8.15.
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.16.
O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
8.17.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
9.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
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9.1.1
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
9.1.2
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
9.2.1
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
9.3.1
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
9.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.
9.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10

DOS RECURSOS
10.1
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.2
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
10.2.1
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
10.2.3
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
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.
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10.3
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
11

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1

A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
11.1.2
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
11.2.1
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) de acordo com
a fase do procedimento licitatório.
12

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
12.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1

14

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

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, ou
enviar a Declaração de Concordância à Ata de Registro de Preços, Anexo II-B deste edital,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
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eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento.
14.3
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.4
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.
14.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência,
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de
1993.
15

DO REAJUSTE

15.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
16

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
18.

DO PAGAMENTO
18.1.
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
19.1.1.
não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2.

apresentar documentação falsa;

19.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5.

não mantiver a proposta;

19.1.6.

cometer fraude fiscal;
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19.1.7.

comportar-se de modo inidôneo;

19.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.
19.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
19.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
19.3.2.
Multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.3.4.
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
19.4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
19.5.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.6.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
19.7.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
19.8.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
19.9.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
19.11.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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19.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.
20.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
20.1.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
20.2.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.
20.3.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
20.4.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.

21.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
pregao.florianopolis@ifsc.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av Mauro
Ramos n° 950, Centro/Florianopolis – SC – CEP: 88020-300.
21.3.
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro
horas.
21.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
21.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
21.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
21.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.

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

22.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
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22.4.
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.
22.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
22.6.
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.
22.7.

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

22.8.
A eventual contratada deverá estar ciente que as comunicações e intimações
serão feitas exclusivamente por endereço eletrônico. Para tanto, no momento da
licitação e em todo o período de contratação, deverá a Contratada manter endereço
eletrônico válido e atualização constante de seus dados cadastrais.
22.9.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.11.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
22.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ifsc.edu.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av Mauro Ramos n° 950,
Centro/Florianopolis – SC – CEP: 88020-300, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas
às 12:00 e das 13:00 às 17:00h horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.15.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.15.1.

ANEXO I - Termo de Referência

22.15.2.

ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços.

22.15.3.

Anexo III - Modelo da Autorização de Fornecimento

22.15.4. Anexo IV - Declaração do Simples Nacional (conforme IN RFB 1.234, de 11
de janeiro de 2012.)
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22.15.5.

Anexo V - Dados para Cadastramento da Empresa

Florianópolis, 16 de julho de 2019.

ALINE HEINZ BELO
Pró-Reitora de Administração do IFSC
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo n.º 23292.011762/2019-41

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de Material Permanente Engenharia e Eletroeletrônico I, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
As descrições, quantidades e valores dos itens deste processo encontram-se no anexo
intitulado
Quadro de especificações mínimas.
AS QUANTIDADES QUE, POR VENTURA, FOREM ENTREGUES INCORRETAMENTE NO
CAMPUS OU FALTANDO PARTE DA AF SERÃO DEVOLVIDAS E OS CUSTOS COBERTOS
PELA LICITANTE VENCEDORA.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
O Instituto Federal de Santa Catarina, visando suprir possíveis demandas no exercício de suas
atividades, realiza licitações através do Sistema de Registro de Preços. Essas licitações são
feitas de forma compartilhada, ou seja, atendendo todos os Câmpus no Estado de Santa
Catarina. Atualmente participam das licitações os Campus Araranguá, Caçador, Canoinhas,
Cerfead, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Florianópolis – Continente, Garopaba, Gaspar, Itajaí,
Jaraguá do Sul – Centro, Jaraguá do Sul – Rau, Joinville, Lages, Palhoça, Reitoria, São Carlos,
São José, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê.
A finalidade do IFSC é formar e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional e
tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da
economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de
novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a
sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a
educação continuada. Neste sentido, a presente licitação tem como objetivo garantir celeridade e
eficiência no momento da aquisição, garantindo a qualidade nos serviços prestados ao cidadão.
O presente processo licitatório prevê a aquisição de material permanente para atender as
necessidades dos cursos de engenharia dos campus do IFSC.
O IFSC conta hoje com a oferta de cursos de Bacharelado em 13 Câmpus, sendo um total de 20
cursos e 3649 alunos matriculados.
A modalidade de licitação definida neste processo cumpre o disposto nos Decretos nº 5.450/2005
e 7.892/2013, permitindo assim a aquisição de forma parcelada, nas quantidades e no momento
adequado às necessidades do IFSC.
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3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1.
Os objetos em aquisição nesta licitação tratam-se de bens de natureza comuns
tipificada na Lei nº 10.520/2002 cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente
definidos por este Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos (produtos nacionais), 60
(sessenta) dias corridos (produtos importados) após o envio de uma Autorização de
Fornecimento (AF) pela Administração, somente por e-mail, nos seguintes endereços:
CÂMPUS

ENDEREÇO

Câmpus Araranguá

Av. XV de Novembro, s/nº – Bairro Aeroporto – CEP: 88900-000
– Araranguá – SC – Fone: (48) 3311-5000; e-mail:
compras.ararangua@ifsc.edu.br.

Câmpus Caçador

Av. Fahdo Thomé, 3000, Champagnat – Caçador – SC – 89500000, Fone: (49) 3561-5700; e-mail: compras.cdr@ifsc.edu.br.

Câmpus Canoinhas

AV. Expedicionários, 2150 – Bairro Campo do Água Verde – CEP
89460-000 – Canoinhas SC: Fone: (47) 3627- 4500; e-mail:
compras.canoinhas@ifsc.edu.br.

Cerfead

Rua Duarte Schutel, 99 – Centro – Florianópolis/SC – CEP
88015-640;e-mail: compras@ifsc.edu.br; Fone: (48) 3131-8816.

Câmpus Chapecó

Av. Nereu Ramos, 3450 D – Bairro Seminário – Chapecó/SC
CEP: 89813-000 – Fone: (49) 3313-1240; e-mail:
compras.chapeco@ifsc.edu.br.

Câmpus Criciúma

SC 443, km 01, nº. 845 - Bairro Vila Rica – Criciúma – SC – CEP
88813-600; Esquina com Rua Antônio Daré; Fone: (48) 34625000; e-mail: compras.criciuma@ifsc.edu.br.

Câmpus Florianópolis

Av. Mauro Ramos, 950 – Centro – Florianópolis/SC. CEP: 88020300 – Almoxarifado, Fone: (48) 3211-6000; e-mail:
compras.fpolis@ifsc.edu.br.

Câmpus FlorianópolisContinente

Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros - Florianópolis/SC – CEP:
88.075-010; Fone (48) 3877-8400; e-mail:
compras.continente@ifsc.edu.br.

Câmpus Garopaba

Rua Maria Aparecida Barbosa, nº 153, Loteamento Vila de
Campo - Bairro Campo Duna – Garopaba - SC – CEP 88495000; Fone (48) 3254-7330; e-mail:
compras.garopaba@ifsc.edu.br.

Câmpus Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510 – Bairro Bela Vista – Gaspar – SC;
CEP 89110-971; Fone: (47) 3318-3700; e-mail:
compras.gaspar@ifsc.edu.br.
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Câmpus Itajaí

Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3899, Bairro Ressacada –
Itajaí – SC; CEP 88307-303; Fone: (47) 3390-1200; e-mail:
compras.itj@ifsc.edu.br.

Câmpus Jaraguá do Sul –
Rau

Rua dos Imigrantes, nº 445 – Bairro Rau – 89254-430 – Jaraguá
do Sul; Fone: (47) 3276-9600; e-mail: compras.gw@ifsc.edu.br

Câmpus Jaraguá do Sul

Av. Getúlio Vargas, nº 830 – Centro – Jaraguá do Sul – CEP:
89251-000, Fone: (47) 3276-8700; e-mail:
compras.jar@ifsc.edu.br.

Câmpus Joinville

Rua Pavão, 1337 – Loteamento Novo Horizonte – Bairro Costa e
Silva, Joinville/SC – CEP: 89220-618 – Fone: (47) 3431-5600; email: compras.joinville@ifsc.edu.br.

Câmpus Lages

Rua Heitor Vila Lobos, s/n – Bairro São Francisco – Lages – CEP
88506-400, Fone: (49) 3221-4200; e-mail:
compras.lages@ifsc.edu.br.

Câmpus Palhoça-Bilíngue

Rua João Bernardino da Rosa – Bairro Cidade Universitária
Pedra Branca – Palhoça – SC – CEP 88137-010; Fone: (48)
3341-9700; e-mail: compras.phb@ifsc.edu.br.

Câmpus São Carlos

Rua Aloisio Stoffell, 1271 – Jardim Alvorada – São Carlos/SC –
CEP 89885-000; Fone: (49) 3325-4149; e-mail:
compras.sca@ifsc.edu.br

Câmpus São José

R. José Lino Kretzer, 608 – Bairro Praia Comprida – CEP: 88103310 São José – SC; Fones: (48) 3381-2800 e Fax: 3381-2812; email: compras.sje@ifsc.edu.br

Câmpus São Lourenço do
Oeste

SC 480, no Distrito de Frederico Wastner – São Lourenço do
Oeste/SC – CEP 89990 000; Fones: (049) 3344-8495; e-mail:
compras.slo@ifsc.edu.br.

Câmpus São Miguel do
Oeste

Rua 22 de Abril, s/n – Bairro São Luiz – São Miguel do Oeste –
SC 89900-970, Fone: (49)3631-0400; e-mail:
compras.smo@ifsc.edu.br.

Câmpus Tubarão

BR 101 Sul, km 336 – Fone: (48) 3301-9101; E-mail:
compras.tub@ifsc.edu.br

Câmpus Urupema

Estrada do Senadinho s/n – Centro – Urupema – SC – 88625970, Fone: (49) 3236-3100; e-mail:
compras.urupema@ifsc.edu.br.

Câmpus Xanxerê

Rua Euclides Hack, 1603 – Bairro Veneza – Xanxerê – SC –
89820-000; Fone: (49) 3441-7900; e-mail:
compras.xxe@ifsc.edu.br.

Reitoria

Av. 14 de julho 150 – Coqueiros – Florianópolis – SC –
CEP:88075-010 – Fones: (48) 3877-9000; e-mail:
compras@ifsc.edu.br.

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

4.2.
Os bens serão recebidos provisoriamente no momento de sua entrega, por
servidor(a) do IFSC devidamente identificado, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.3.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo
da aplicação das penalidades.
4.4.
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
4.4.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.6.
A contratada se obriga a entregar todo o material, no mesmo momento, na
quantidade informada na Autorização de Fornecimento (AF). Somente poderá ser aceita a
entrega parcial, nas hipóteses abaixo, sob pena de devolução de todo material, no caso do
empenho/AF não estar completa:
4.6.1.
O material só poderá ser entregue parcialmente, se a licitante encaminhar
justificativa, solicitando o cancelamento dos itens pendentes juntamente ao material, para ser
avaliada pela Administração e posterior aplicação de penalidades;
4.6.2.
A Administração poderá solicitar a antecipação da entrega de parte dos materiais
constantes da Autorização de Fornecimento, somente se a licitante conseguir atender ao pedido.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1.

São obrigações da Contratante:
5.1.1.

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

5.1.2.
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3.
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
5.1.4.
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5.
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por
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qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1.
efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Subitem 4.1 deste Termo de Referência e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1.

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
6.1.2.
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3.
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4.
Materiais entregues em desacordo com o Edital e não retirados em até 05
(cinco) dias úteis após comunicação formal do IFSC, serão descartadas. Este prazo
poderá ser prorrogado, desde que formalizado, justificado e aceito pelo IFSC. Esta
prorrogação somente será aceita caso seja feita dentro do prazo da notificação.
6.1.5.
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
6.1.6.
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
6.1.7.
Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, durante o
fornecimento do material, ainda que involuntariamente, às instalações do prédio,
máquinas, equipamentos e demais bens do IFSC, substituindo os referidos bens por
outros semelhantes em prazo que lhe será expressamente combinado pela Contratante.
6.1.8.
Todos os itens constantes da nota de empenho devem ser entregues no
mesmo momento, nas condições e locais conforme consta deste Anexo (não será
aceita a entrega parcelada dos itens).
6.1.9.

Retirar a nota de empenho em até 03 (três) dias úteis, após a convocação.

6.1.10.
Cumprir o prazo de garantia de acordo com o especificado em cada item
neste Termo de Referência ou conforme o prazo estabelecido na proposta de preços,
caso este seja maior que o mínimo estabelecido.
6.1.11.
Os problemas apresentados durante o prazo de garantia devem ser
solucionados em até 30 (trinta) dias corridos.
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6.1.12.
Arcar com todos os custos para cumprimento da garantia, inclusive no caso
de necessidade de transporte (técnicos ou equipamentos).
6.1.13.
A Contratada assume o compromisso de receber as Autorizações de
Fornecimento (AF’s) e Empenhos pelo e-mail institucional informado na
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFSC considerará
como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega. Assumindo o compromisso de
avisar o IFSC quando houver mudança do e-mail.
6.1.14.
Manter atualizado seu cadastro no órgão através do envio do
documento preenchido referente ao Anexo V deste edital sempre que houver
mudanças em seus dados cadastrais.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento deverá ser efetuado integral até o 15º (décimo quinto) dia útil após o aceite
definitivo do material, em sua totalidade, e atesto da Nota Fiscal ou Documento de
Cobrança, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
9.1.1.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.
9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
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9.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
9.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
9.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
9.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público,
bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
9.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto
à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
9.10.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
9.11.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
junto ao SICAF.
9.12.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.
9.13.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
9.13.1.
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.
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9.14.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )

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

365
9.15.
A Nota fiscal/fatura ou documento de cobrança deverá ser sempre emitida com o
CNPJ do Câmpus requisitante, conforme descrição abaixo:
CÂMPUS

CNPJ

Araranguá

11.402.887/0008-37

Caçador

11.402.887/0018-09

Canoinhas

11.402.887/0012-13

Chapecó

11.402.887/0007-56

Continente

11.402.887/0004-03

Criciúma

11.402.887/0009-18

Florianópolis

11.402.887/0002-41

Garopaba

11.402.887/0021-04

Gaspar

11.402.887/0010-51

Geraldo Werninghaus

11.402.887/0019-90

Itajaí

11.402.887/0013-02

Jaraguá do Sul

11.402.887/0005-94

Joinville

11.402.887/0006-75

Lages

11.402.887/0011-32

Palhoça Bilíngue

11.402.887/0015-66

Reitoria

11.402.887/0001-60

São José

11.402.887/0003-22
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São Miguel do Oeste

11.402.887/0014-85

Tubarão

11.402.887/0020-23

Urupema

11.402.887/0016-47

Xanxerê

11.402.887/0017-28

Para o Câmpus Avançado de São Lourenço do Oeste, a Nota Fiscal deverá ser emitida no
CNPJ da Reitoria, sendo os materiais entregues no respectivo Câmpus.
a) Poderá haver a emissão de mais de uma Nota fiscal/fatura ou documento de cobrança para cada
Nota de Empenho ou apenas uma Nota fiscal/fatura ou documento de cobrança e, para acompanhar
as mercadorias para os Campi, notas de remessa de materiais, aceitas pela fiscalização estadual.
10. DO REAJUSTE
10.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
10.1.1.
Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a concessão
de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
11.1.Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1.
que:

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada
12.1.1.
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
12.1.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3.

falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4.

comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5.

cometer fraude fiscal;

12.2.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
12.2.1.
Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
12.2.2.
multas (que deverão ser recolhidas em favor do Instituto Federal de
Educação, Ciências e Tecnologia de Santa Catarina, a ser preenchido de acordo
com instruções fornecidas pela Contratante):
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12.2.2.1. de 1% (um por cento) sobre o valor total do somatório dos itens
entregues com atraso (AF), por dia de atraso na entrega do material,
limitados a 10%(dez por cento) do mesmo valor.
12.2.2.2. de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização de
Fornecimento (AF), por infração a qualquer cláusula ou condição do
Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência.
12.2.2.3. de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preços
vencedora, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em
assinar a Ata de Registro de Preço ou deixar de apresentar os
documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.
12.2.2.4. de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preço, no
caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente
das demais sanções cabíveis;
12.2.2.5. de 10% (dez por cento) sobre o valor total do somatório dos itens
entregues em desacordo, por apresentação de marca e/ou modelo que
não estão de acordo com a especificação do edital e apresentada na
proposta de preço da licitante;
12.2.2.6. de 10% (dez por cento) do valor total do somatório dos itens
entregues em desacordo com o Edital e a proposta de preços aceita na
sessão do pregão;
12.2.2.7. de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado,
no caso de não-substituição do material no prazo determinado no Termo
de Referência, caso não estaria de acordo com a especificação exigida
em Edital, limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material e/
ou a sua substituição, de forma a configurar, nessa hipótese inexecução
parcial da obrigação assumida;
12.2.2.8. de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, no caso de cancelamento integral da ata por ato unilateral da
administração, motivada por culpa da Contratada ou a pedido da mesma;
12.2.3.
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
12.2.4.
impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.
12.2.5.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
12.3.
As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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12.4.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
12.4.1.
tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.4.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
12.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Florianópolis, 16 de julho de 2019.

ALINE HEINZ BELO

PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO DO IFSC
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 43/2019
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ
nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros,
Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato
representado pela sua Reitora, Sra MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 - SSP/
SC, CPF 591.649.809-87, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 43/2019, processo administrativo n.º
23292.011762/2019-41, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Material
Permanente Engenharia e Eletroeletrônico I, especificado no Termo de Referência, Anexo I
do edital de Pregão nº 43/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as
demais condições ofertadas na proposta integram esta Ata em seu Anexo I.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993
e no Decreto nº 7.892, de 2013.
3.1.1.A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada
à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro
de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a
administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
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3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
3.4.1.Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente,
somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
3.6.1.Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde
que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA
4.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de XX/XX/20XX,
não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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5.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
5.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
5.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
5.9.1.

por razão de interesse público; ou

5.9.2.

a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES
6.1.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
6.2.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

6.3.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades
e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL.
7.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art.
12, §1º do Decreto nº 7892/13.
7.3.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
7.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame; ou
7.3.2. 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.
7.4.
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,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892,
de 2014.
7.5. Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das
empresas vencedoras.

Florianópolis, __ de _______ de 20__.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância
anexas.
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ANEXO II-A DO EDITAL
ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão nº 43/2019 - SRP
Processo nº 23292.011762/2019-41
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do
Pregão.
EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ
TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF
E-MAIL
ITEM

UNID.

QTDE.

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

PREÇO
UNITÁRIO

R$
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PREÇO
TOTAL

ANEXO II-B DO EDITAL
ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 43/2019 – IFSC
A empresa ____________________________________________________
Declara para os devidos fins, que:
1. Recebeu a Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 43/2019 do IFSC, contendo
____________ páginas (incluindo Ata e anexos) e;
2. Concorda com todos os termos da referida Ata e o Anexo I, com os preços registrados.
3. Assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo e-mail
institucional (e-mail da empresa @........) Concordando que não sendo confirmado o recebimento
do e-mail, o IFSC considerará como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega.
Assumindo o compromisso de avisar o IFSC quando houver mudança do e-mail
_______________________, ___ de _______________ de 20XX.
____________________________________
(assinatura e identificação do Representante Legal e Carimbo da Empresa)
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2019 – IFSC
MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
LOCAL DE ENTREGA:
CONTRATADO
CNPJ
TELEFONE
E-MAIL
ENDEREÇO
NOTA DE EMPENHO Nº
DATA DA SOLICITAÇÃO
Item

Unid

Especificação

Qtd

_____________________________
Nome e Assinatura
Responsável IFSC
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Preço
Unitário

Preço
total

ANEXO IV
A Empresa optante pelo SIMPLES deve apresentar esta declaração quando da assinatura da
Declaração de Concordância à Ata de Registro de Preços conforme determinado na legislação e
no Edital.
Da Instrução Normativa RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE CONFORME ART.
6º DA REFERIDA IN
Ilmo. Sr. (autoridade a quem se dirige)
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o
art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I. Preenche os seguintes requisitos:
Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente
as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem
tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Local e data......................................................

Assinatura do Responsável e Identificação
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ANEXO V
DADOS PARA CADASTRAMENTO DA EMPRESA
PROCESSO 23292.011762/2019-41
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 43/2019
Confirmo que os dados abaixo relacionados, referentes à empresa _____________________,
estão atualizados e podem ser utilizados para atendimento ao disposto em Edital de licitação.
Assumo a responsabilidade de manter estes dados atualizados, junto ao Departamento de
Registro de preços do IFSC, através do e-mail srp@ifsc.edu.br, no mínimo durante a vigência da
referida ATA.
EMPRESA (Razão
Social)
CNPJ
ENDEREÇO
CEP
CIDADE

ESTADO

TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF REPRESENTANTE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO VÁLIDO
(e-mail)
Cidade, __ de _________ de 20__.
Atenciosamente,

Representante da Empresa
Cargo Ocupado
Baixar arquivo editável
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Licitação: 23292.011762/2019-41 - PE 43/2019 - IFSC
Assunto: PERMANENTE ENGENHARIA E ELETROELETÔNICO I

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
1

Acoplador de antenas: 300W,1,8 a 30 MHz com medidor. Medidor de
UNIDADE
ROE pelo sistema "cross-needle". Com Balun. Indutor de 48 posições.

3

1.193,34

3.580,02

2

Agitador de peneiras eletromagnético de bancada. Características
mínimas: Deve possuir dispositivo digital de controle eletrônico de
tempo (até 99 minutos) e frequência de vibração; Deve possuir timer
digital; Capacidade para 9 peneiras (8 peneiras mais fundo) com
diâmetro 8 polegadas e altura de 2 polegadas, mais tampa.
UNIDADE
Alimentação monofásica; Tensão de 220 V; Potência de 150 W;
Frequência 50/60HZ; Pintura eletrostática da carcaça. Deve
acompanhar manual de instruções (português ou inglês); deve
acompanhar todos os acessórios necessários ao funcionamento, exceto
as peneiras. Garantia mínima de 01 ano.

13

4.215,67

54.803,71

3

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. FABRICADO EM
ALUMÍNIO INJETADO E ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO,
RESISTÊNTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS PARA MAIOR
DURABILIDADE E ROBUSTEZ. PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO
INJETADO
(INQUEBRÁVEL)
COM
RESISTÊNCIA
BLINDADA
INCORPORADA, COM DIÂMETRO DA PLACA DE 14CM E ALTURA TOTAL
DE 10CM; INDICADO PARA AGITAR ATÉ 4 LITROS DE ÁGUA; MOTOR
DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL; CONTROLE ELETRÔNICO
LINEAR DE ROTAÇÃO DE 100 A 1800 RPM E LÂMPADA PILOTO;
TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A
UNIDADE
360°C; CHAVE LIGA-DESLIGA (TRASEIRA); BAIXO CUSTO DE
MANUTENÇÃO; CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA
ATENDENDO A NORMA IEC60083 (NÃO DERRETE QUANDO ENCOSTADA
NA PLACA AQUECEDORA); 230V; POTÊNCIA : 650W; FREQUÊNCIA :
50-60HZ; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA): 19X22X10CM; GRAU
DE PROTEÇÃO : IP23; ACOMPANHA UMA BARRA MAGNÉTICA
REVESTIDA EM TEFLON E O MANUAL COM INSTRUÇÕES DE USO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.APARELHO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE
USO, COM GARANTIA DE UM ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: FISATOM
752A

30

2.363,96

70.918,80

4

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. FABRICADO EM
ALUMÍNIO INJETADO E ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO,
RESISTÊNTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS PARA MAIOR
DURABILIDADE E ROBUSTEZ. PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO
INJETADO
(INQUEBRÁVEL)
COM
RESISTÊNCIA
BLINDADA
INCORPORADA, COM DIÂMETRO DA PLACA DE 18 CM E ALTURA TOTAL
DE 11CM ; INDICADO PARA AGITAR ATÉ 10 LITROS DE ÁGUA; MOTOR
DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL; CONTROLE ELETRÔNICO
LINEAR DE ROTAÇÃO DE 100 A 1800 RPM E LÂMPADA PILOTO;
TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A
360°C; CHAVE LIGA-DESLIGA (TRASEIRA); BAIXO CUSTO DE UNIDADE
MANUTENÇÃO; CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA
ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO DERRETE QUANDO
ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA); 230V; POTÊNCIA : 1.100W;
FREQUÊNCIA:
50-60HZ;
DIMENSÃO
APROXIMADAS
(LXPXA):
24X27X11,5CM; GRAU DE PROTEÇÃO: IP23; ACOMPANHA TRÊS
BARRAS MAGNÉTICAS REVESTIDAS EM TEFLON NAS DIMENSÕES
APROXIMADAS DE 9X25MM;11X37MM; 11X52MM. ACOMPANHA O
MANUAL
COM
INSTRUÇÕES
DE
USO
E
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.APARELHO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM
GARANTIA DE UM ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: FISATOM 753A

22

2.806,25

61.737,50

5

Analisador de Antenas: Cobertura HF, VHF, UHF. Medidor de
capacitância Medidor de indutância Mostrar valor de reatância Mostrar
UNIDADE
valor de impedância.Valor SWR de 1.1 a 9.99 Medidor de força
RF.Medições de impedância: 12,5 - 300 Ohms.

5

1.719,36

8.596,80

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf
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Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

6

APARELHO CASAGRANDE MANUAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DEVE
POSSUIR BASE DE EBONITE; CONCHA EM LATÃO; POSSUIR SISTEMA
QUE POSSIBILITE AJUSTE DE ALTURA DE QUEDA; POSSUIR SISTEMA
DE FIXAÇÃO DA CONCHA ATRAVES DE PINO NÓVEL, DE MODO A UNIDADE
POSSIBILITAR A COLOCAÇÃO E RETIRADA DA CONHA APENAS
PUXANDO O PINO COM AS MÃOS; POSSUIR CONTADOR DE GOLPES;
DEVE ATENDER A NBR 6459 DE 2016.

19

2.005,00

38.095,00

7

APARELHO PORTÁTIL DE COMUNICAÇÃO PARA MÁQUINAS CNC COM
PORTA RS232; ENVIA E RECEBE ARQUIVOS DE UM PEN-DRIVE DE
PELO MENOS 8GB ATRAVÉS DA PORTA SERIAL (RS232); POSSUI
ISOLAMENTO ÓTICO QUE EVITA A QUEIMA DA PORTA SERIAL (RS232)
DO CNC; PERMITE A EXECUÇÃO ONLINE (DNC/ DRIP FEED) EM CNC
UNIDADE
FANUC 0I-MC E SINUMERIK 810D; PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO
XON-XOFF; PROVIDO DE DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DOS
PROGRAMAS NO PEN-DRIVE; NÃO NECESSITA DE SOFTWARE
EXTERNO PARA REALIZAR A COMUNICAÇÃO; GARANTIA DE 12 MESES;
MODELO DE REFERÊNCIA: RGDNC-P ONLINE.

10

3.066,67

30.666,70

8

AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA, CAPACIDADE DE 50 LITROS,
POTÊNCIA 3.000 W, ALIMENTAÇÃO 220 V, MEDIDAS INTERNAS
DIÂMETRO X ALTURA (CM) 35 X 50: CALDEIRA VERTICAL SIMPLES
FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CONSTRUÍDA COM BASE
NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDE A NORMA NR13. TAMPA EM
BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA, EXTERNAMENTE
POLIDA E ENVERNIZADA, ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE
PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VÁLVULA DE
CONTROLE COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR
PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA
DE TRABALHO COM VAPOR. MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM
BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE
IMERSÃO DE NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE
CROMADO. MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3
KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A
143°. CESTO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE
PERFURADOS
PARA
PERMITIR
A
CIRCULAÇÃO
DO
VAPOR,
UNIDADE
GARANTINDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. GABINETE
CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO
PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL. PAINEL COM CHAVE SELETORA DE
TEMPERATURA COM 3 POSIÇÕES (MIN, MED, MAX), LÂMPADA PILOTO
PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO
ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DE ÁGUA. VÁLVULA DE ALIVIO
DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU
SUPERIOR A MOTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL).
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5 KGF/CM2, CORRESPONDENTE A
127°C.A AUTOCLAVE VERTICAL UTILIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO DE
MATERIAIS
E
UTENSÍLIOS
EM
LABORATÓRIOS
CLÍNICOS,
BIOQUÍMICOS,
QUÍMICOS,
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
E
LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE. CABO DE FORÇA COM
DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM
TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136. APARELHO EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA DE UM ANO E
MANUAL EM PORTUGUÊS.

7

10.243,92

71.707,44

9

BALANÇA ELETRÔNICA 15 KG. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 15 KG E PRECISÃO DE 1G;
BALANÇA DE BANCADA; PLATAFORMA DE PESAGEM EM AÇO INOX,
TENDO FORMATO RETANGULAR OU QUADRADO (DIMENSÕES
APROXIMADAS DE 310 C 270MM); MATERIAL DA ESTRUTURA
(GABINETE EXTERNO) EM PLÁSTICO; DIMENSÃOES TOTAL DA
BALANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS, DE 340X120X420MM; DEVE
POSSUIR DISPOSITIVO DE TARA; DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL
UNIDADE
LÍQUIDO; INDICADOR DE PESO LÍQUIDO; PÉS AJUSTÁVEIS PARA
NIVELAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220V E FREQUÊNCIA DE
50/60HZ (DEVE ACOMPANHAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT,
QUANDO SOLICIDATO PELO EQUIPAMENTO); DEVE ATENDER AS
NORMAS DO INMETRO, CLASSE III, PORTARIA NÚMERO 154 DE
12/08/2005; DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM
PORTUGÊS OU INGLÊS; GARANTIA COM PRAZO MÍNIMO DE 1 ANO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.

15

2.163,13

32.446,95
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Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

10

BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12 LITROS. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: CAPACIDADE DE MISTURA DE 12 LITROS; MOTOR DE 1/2
CV, MONOFÁSICO DE 220 VOLTS OU TRIFÁSICO DE 380 VOLTS; CUBA
REMOVÍVEL, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS E CONSTRUÍDA EM AÇO
INOX; ESTRUTURA EM AÇO; ACABAMENTO EXTERNO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA OU EPOXI; MOVIMENTAÇÃO PLANETÁRIA DA PÁ
ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENGRENAGENS; PÁ REMOVÍVEL; DEVE
POSSUIR
DISPOSITIVO
QUE
POSSIBILITE,
NO
MÍNIMO,
2
VELOCIDADES PARA A MOVIMENTAÇÃO DA PÁ; DEVE POSSUIR GRADE
UNIDADE
DE SEGURANÇA, COM DISPOSITIVO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO
QUANDO A GRADE NÃO ESTIVER FECHADA; POSSUIR PÉS QUE
GARANTAM A ESTABILIDADE E AMORTEÇAM AS VIBRAÇÕES; DEVE
ACOMPANHAR 3 PÁS (BATEDORES), SENDO: 01 TIPO ESPIRAL OU
GANCHO, 01 TIPO RAQUETE E 01 TIPO GLOBO, EM AÇO INOX; DEVE
ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS;
DEVE
POSSUIR
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
NO
BRASIL;
DEVE
ACOMPANHAR
TODOS
OS
ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS
AO
FUNCIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

5

3.833,40

19.167,00

11

BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5 LITROS. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: CAPACIDADE DE MISTURA DE 5 LITROS; MOTOR
MONOFÁSICO DE 1/4 CV; VOLTAGEM DE 220 VOLTS (OU BIFÁSICA);
CUBA REMOVÍVEL, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS E CONSTRUÍDA EM
AÇO INOX; ESTRUTURA EM AÇO; ACABAMENTO EXTERNO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA OU EPOXI; MOVIMENTAÇÃO PLANETÁRIA DA PÁ
ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENGRENAGENS; PÁ REMOVÍVEL; DEVE
POSSUIR
DISPOSITIVO
QUE
POSSIBILITE,
NO
MÍNIMO,
2
VELOCIDADES PARA A MOVIMENTAÇÃO DA PÁ; DEVE POSSUIR GRADE
UNIDADE
DE SEGURANÇA, COM DISPOSITIVO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO
QUANDO A GRADE NÃO ESTIVER FECHADA; POSSUIR PÉS QUE
GARANTAM A ESTABILIDADE E AMORTEÇAM AS VIBRAÇÕES; DEVE
ACOMPANHAR 3 PÁS (BATEDORES), SENDO: 01 TIPO ESPIRAL, 01
TIPO RAQUETE E 01 TIPO GLOBO, EM AÇO INOX; DEVE ACOMPANHAR
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; DEVE POSSUIR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; DEVE ACOMPANHAR TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA
DE 1 ANO.

8

2.446,76

19.574,08

12

BATERIA DE MANTA AQUECEDORA PARA SEIS PROVAS EM BALÕES DE
FUNDO REDONDO DE 250ML. UTILIZADAS PARA EXTRAÇÕES COM
EXTRATOR DE SOXHLET , ANÁLISES, DESTILAÇÕES, ETC. CORPO DE
CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO
RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS, CONJUNTO DE 6
PROVAS DE AQUECIMENTO DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO (EQUIPAMENTO
NÃO DESCARTÁVEL), MANTA EM FIBRA DE VIDRO E RESISTÊNCIA DE
NÍQUEL CROMO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR: -CONTROLE DE
TEMPERATURA INDIVIDUAL INCORPORADO; -TEMPERATURA MÁXIMA
DE UTILIZAÇÃO 300°C. -TENSÃO: 220V; -POTÊNCIA: 810W; FREQUÊNCIA: 50-60HZ; -CAPACIDADE DE 6 BALOES DE FUNDO
REDONDO DE 250ML; O FORNECIMENTO AINDA DEVE INCLUIR: -2
HASTES VERTICAIS E 1 SUPORTE HORIZONTAL; -6 MUFAS DUPLAS,
FABRICADAS EM ALUMÍNIO INJETADO E TRATADO, POSSIBILITA
FIXAÇÃO A 90° DE DUAS HASTES COM Ø DE ATÉ 16MM; -2 MUFAS
DUPLAS, FABRICADAS EM ALUMÍNIO INJETADO E TRATADO,
POSSIBILITA FIXAÇÃO A 90° DE DUAS HASTES, SENDO UM LADO COM
Ø DE ATÉ 16MM E OUTRO LADO DE 13MM; -6 GARRAS DE FIXAÇÃO
TIPO P INÇA DE TRÊS DEDOS, FABRICADAS EM ALUMÍNIO INJETADO E
TRATADO, IDEAL PARA CONDENSADORES, DEDOS COM ABERTURA DE
ATÉ 102MM RECOBERTOS EM PVC ANTI DESLIZANTES E PARAFUSOS
DE FIXAÇÃO QUE ASSEGURAM UMA PRESSÃO CONTINUA, HASTE DE
AÇO INOX COM Ø DE 13 X 150MM DE COMPRIMENTO. -PROTETOR
CONTRA RESPINGO. MODELO DE REFERÊNCIA DO PRODUTO: 22-6 DA
FISATOM

1

6.133,11

6.133,11

13

Bigorna para Calibração de Esclerômetro Analógico. Características
mínimas: deve ser construído com corpo de aço maciço; possuir guia;
ter pastilha com dureza padrão; deve acompanha certificado contendo UNIDADE
a informação da dureza. Deve atender o preconizado pela NBR 7584 de
2012. Garantia mínima de 01 ano.

4

1.964,67

7.858,68

14

BOMBA DE VÁCUO TIPO DIAFRAGMA (1 ESTÁGIO A SECO), COM
CÂMARA DE PTFE, ECTFE E KALREZ, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA PARA
USO EM LABORATÓRIOS, REQUER MÍNIMO DE MANUTENÇÃO,
FUNCIONAMENTO CONTÍNUO; MATERIAIS EM CONTATO COM OS
GAZES: PTFE, ECTFE E KALREZ; ESPECIAL PARA GAZES CORROSIVOS
DISPENSANDO O USO DO TRAP; VÁCUO ABSOLUTO : 130MBAR ;
VÁCUO RELATIVO: 672MMHG (26,4 POL/HG); VAZÃO DE AR LIVRE 18
UNIDADE
LITROS/MIN.(0,72 CFM); ROTAÇÃO : 1800 RPM; RUÍDO 64-70 DB À
1M DE DISTÂNCIA; ENTRADA E SAÍDA DOS GAZES: Ø 1/4";
DISPONÍVEL EM 230V; FREQUÊNCIA : 50-60HZ; POTÊNCIA : 0,092KW;
PESO APROXIMADO 6 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS (LARG. X PROF.
X ALT.): 16X26X20CM; GRAU DE PROTEÇÃO IP55. RECOMENDADO
PARA EVAPORADOR ROTATIVO. INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES E
GARANTIA DE 1 ANO. MODELO DE REFERENCIA: FISATOM 821T.

13

5.371,17

69.825,21
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15

BOMBA
HIDRÁULICA,
POTÊNCIA:1/2
CV,
TENSÃO
ALIMENTAÇÃO:220/380 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 POLOS,
UNIDADE
3500 RPM, 60HZ, MODELO:BCS 220, VAZÃO:35 M3/H, TIPO
MOTOR:TRIFÁSICA

13

16

CALIBRADOR TRAÇADOR DE ALTURA DIGITAL; CAPACIDADE: 0 A 300
MM, RESOLUÇÃO: 0,01 MM; EXATIDÃO: +/- 0,03 MM; EQUIPADO COM
MEDIÇÃO ABSOLUTA QUE CONSERVA A ORIGEM MESMO APÓS
DESLIGAR E LIGAR O INSTRUMENTO; VISOR LCD DE ALTO
CONTRASTE; PORTA RS-232 PARA SAÍDA DE DADOS DE MEDIÇÃO; UNIDADE
PROVIDO DE VOLANTE PARA DESLOCAMENTO SUAVE; PERMITE A
MONTAGEM DE RELÓGIO APALPADOR NO LUGAR DA PONTA
TRAÇADORA; GARANTIA DE 12 MESES, MODELO DE REFERÊNCIA:
MITUTOYO 570-312 DIGITAL HDS 300MM/12.

Valor Total
(R$)

783,21

10.181,73

4

3.681,44

14.725,76

17

Empilhadeira hidráulica manual com funcionamento preciso na carga e
descarga de pick-ups, caminhões e caminhonetes. Segurança total para
funcionamento em ambientes com risco de explosão por centelhas
elétricas. Características mínimas: Capacidade de carga (kg) 1000;
Peso máximo do equipamento (kg) 235; Carga máx. no eixo condutor
(kg) 349; Carga máx. no eixo de carga (kg) 836; Elevação de (mm)
1600; Comprimento útil do garfo (mm) 1150; Largura externa do garfo UNIDADE
(mm) 560; Comprimento total (mm) 1590; Largura total (mm) 700;
Altura total B (mm) 2010; Tração Manual; Elevação hidráulica Manual;
Freio de estacionamento Mecânico; Roda direcional Nylon (mm) ø
200x50; Roda de carga Nylon (mm) ø 80x74; Acabamento com
material anticorrosivo; A Máquina deverá atender as normas do
INMETRO. Garantia mínima de 1 ano.

10

3.877,39

38.773,90

18

ESTAÇÃO DE RETRABALHO SMD (CANHÃO DE AR QUENTE).
FERRAMENTA PARA TRABALHOS DE SOLDAGEM DE PRECISÃO EM
ELETROELETRÔNICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ; GABINETE METÁLICO ATERRADO DO TIPO
ESD-SAFE COM ALÇA DE TRANSPORTE NA PARTE SUPERIOR;
MOSTRADOR (DISPLAY) DO TIPO LED OU LCD RETROILUMINADO COM
INDICAÇÃO DA TEMPERATURA AJUSTADA; TEMPERATURA AJUSTÁVEL
DE MANEIRA DIGITAL OU ANALÓGICA NO PAINEL DE CONTROLE; DEVE
PERMITIR A SELEÇÃO PRÉVIA DA TEMPERATURA DESEJADA COM
INDICAÇÃO NO DISPLAY DA MESMA, AO MENOS NO MOMENTO DO
AJUSTE E, INDICAÇÃO VISUAL DE QUANDO A TEMPERATURA
SELECIONADA FOI ATINGIDA; CARACTERÍSTICAS DO BICO SOPRADOR
(CANHÃO DE AR): POTÊNCIA MÍNIMA DE 250W (RESISTÊNCIA DE
AQUECIMENTO), FLUXO DE AR AJUSTÁVEL POR CONTROLE
ANALÓGICO OU DIGITAL ATÉ 24L/MIN OU MELHOR, PONTEIRA
UNIDADE
ATERRADA, FAIXA DE AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 160º E 480ºC
OU MAIOR, CABO ERGONÔMICO, FLUXO DE AR GERADO POR BOMBA
DIAGRAGMA (COMPRESSOR) INTERNA AO EQUIPAMENTO (NÃO SERÁ
ACEITO EQUIPAMENTO COM A BOMBA NO CANHÃO DE AR); DEVE
POSSUIR SUPORTE (DESCANSO) PARA O CANHÃO DE AR, PODENDO
SER SEPARADO OU FIXADO AO EQUIPAMENTO; DEVE ACOMPANHAR
NO MÍNIMO 04 BOCAIS DE TAMANHOS DIFERENTES PARA O CANHÃO
DE AR E MANUAL DE OPERAÇÃO (EM PORTUGUÊS OU INGLÊS);
DOTADO DE CABO DE FORÇA PARA CONEXÃO À REDE ELÉTRICA COM
PLUGUE 2P+T NBR 14.136 DE FÁBRICA (NÃO SERÁ ACEITO
EQUIPAMENTO CUJO PLUGUE ORIGINAL FOI CORTADO E ADAPTADO
OUTRO NO LUGAR). ENTREGUE COMPLETA COM O CANHÃO DE AR E
DEMAIS ITENS ESPECIFICADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO
PARA O EQUIPAMENTO. MODELOS DE REFERÊNCIA: AFR, 850-B;
HIKARI, HK-939 PRO.

45

1.115,40

50.193,00

19

Estação de Solda com Temperatura Ajustável, 220V, 60W. Ferramenta
para trabalhos de soldagem de precisão em eletroeletrônica.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão de alimentação: 220V/60Hz;
Gabinete do tipo ESD-SAFE; Temperatura ajustável de maneira digital
ou analógica; Sinalização visual de que a temperatura selecionada foi
atingida; Faixa de ajuste de temperatura entre 200º e 480ºC, ou
maior; Calibrável; Características do ferro de solda: potência mínima
de 60W, resistência cerâmica, tensão de trabalho (da resistência) não
superior a 50 V, ponteira aterrada intercambiável/substituível sem
parafuso de fixação, cabo ergonômico, conectado ao equipamento
UNIDADE
utilizando conectores (permitindo a fácil desconexão/retirada do ferro);
Deve acompanhar suporte (descanso) para o ferro de solda com local
para acomodação de uma esponja vegetal (limpeza), separado do
equipamento; Deve acompanhar o ferro de solda com pelo menos uma
ponteira de 1mm e manual de operação (em português ou inglês);
Dotado de cabo de força para conexão à rede elétrica com plugue 2P+T
NBR 14.136 de fábrica (não será aceito equipamento cujo plugue
original foi cortado e adaptado outro no lugar). Garantia mínima de 01
(um) ano para o equipamento. Modelos de referência: Hikari, HK-936A;
Solden, SE960.

140

369,26

51.696,40
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21

Descrição

Unidade

Estação de Solda e Retrabalho SMD (Ar Quente) Conjugada.
Equipamento que agrega em um único dispositivo um ferro de solda
com controle de temperatura e um soprador/bico de ar quente.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão de alimentação: 220V/60Hz;
Gabinete metálico aterrado do tipo ESD-SAFE com alça de transporte
na parte superior; Painel de controle separado para o ferro de solda e
soprador,
permitindo
ligar
e
operar
cada
ferramenta
independentemente; Mostradores (displays) do tipo LED ou LCD
retroiluminado com indicação da temperatura de cada ferramenta
individualmente e simultaneamente; Temperatura de cada ferramenta
ajustável de maneira digital ou analógica; Deve permitir a seleção
prévia da temperatura desejada em cada ferramenta com indicação no
display da mesma, ao menos no momento do ajuste e, indicação visual
de quando a temperatura selecionada foi atingida; Características do
ferro de solda: potência mínima de 50W, resistência cerâmica, tensão
de trabalho (da resistência) não superior a 50 V, ponteira aterrada
intercambiável/substituível sem parafuso de fixação, faixa de ajuste de
temperatura entre 200º e 480ºC ou maior, cabo ergonômico, conectado
ao
equipamento
utilizando
conectores
(permitindo
a
fácil
UNIDADE
desconexão/retirada do ferro); Características do bico soprador
(canhão): potência mínima de 250W (resistência de aquecimento),
fluxo de ar ajustável por controle analógico ou digital até 24L/min ou
melhor, ponteira aterrada, faixa de ajuste de temperatura entre 150º e
500ºC ou maior, cabo ergonômico, fluxo de ar gerado por bomba
diagragma (compressor) interna ao equipamento (não será aceito
equipamento com a bomba no canhão de ar); Sistema de resfriamento
automático do canhão; Deve acompanhar suporte (descanso) para o
ferro de solda com local para acomodação de uma esponja vegetal
(limpeza), separado do equipamento; Deve possuir suporte (descanso)
para o canhão de ar, podendo ser separado ou fixado ao equipamento;
Deve acompanhar no mínimo 03 bocais de tamanhos diferentes para o
canhão de ar e manual de operação (em português ou inglês); Dotado
de cabo de força para conexão à rede elétrica com plugue 2P+T NBR
14.136 de fábrica (não será aceito equipamento cujo plugue original foi
cortado e adaptado outro no lugar). Entregue completa com o ferro de
solda, canhão de ar e demais itens especificados. Garantia mínima de
01 (um) ano para o equipamento. Modelos de referência: AFR, 950B;
Yaxun, 702B+
Estação meteorológica contendo: DATALOGGER para sensores de UNIDADE
umidade ACC-DATA SDI-12 CARACTERÍSTICAS - Suporta até 10
sensores SDI-12 - Não é necessário conhecimento de programação
SDI-12 - Encontra todos os sensores ACC conectados com o clique de
um botão. - Permite leituras manuais a qualquer momento - Quando
conectado aos sensores de umidade ACC, permite capturar dados de
umidade, temperatura, condutividade e permissividade do solo. Conecta-se ao computador via USB Acompanha: - Software SnapView Cabo USB A/B de 1m - Fonte 12V de parede - Suporte para pilhas AA
ARMAZENAMENTO: São suportados até 59392 scans, sendo que cada
sensor pode transmitir até 5 informações. Quando a memória do
datalogger estiver cheia, apagará as leituras mais antigas e escreverá
as novas leituras, ou seja, ele substitui as leituras começando pelas
mais antigas. VIDA ÚTIL DA BATERIA O suporte de baterias permite
colocar 8 pilhas AA. Um datalogger com 10 sensores de umidade ACC
configurados, com leituras a cada 30 minutos, pode durar 1 ano com
um único conjunto de baterias. O consumo varia muito com base no
consumo de energia dos sensores e na qualidade das baterias.
Alternativamente, pode ser alimentado por sua própria fonte ou
alimentado através de um computador conectado via cabo USB.
SOFTWARE Permite configurar a captura e análise de todos os dados. O
software simplifica a configuração e a sincronização via USB. Capaz de
gerenciar várias conexões com dataloggers e ler dados de sensores em
tempo real. Também fornece a opção de visualizar os dados em
formato de tabelas ou gráficos. Os dados são facilmente exportados
para uso em outras aplicações analíticas. O software é compatível com
qualquer computador baseado em Windows (XP ou mais recente).
Características técnicas do datalogger: - Registra os dados das
primeiras 5 variáveis enviadas por cada sensor SDI-12. - Ponte USB
para SDI-12 - Suporta alimentação de sensores através do barramento
USB (somente 5V) - Suporta um adaptador de alimentação 12V Proteção contra curto-circuito - Compatível com aplicações de terminal
como HyperTerminal ou PuTTy - Suporta desenvolvimento de software
de terceiros Espaço de armazenamento de dados: - Capacidade total
da memória = Scans - Cada varredura do sensor pode conter até 5
pontos de dados - A capacidade de armazenamento estimada da
memória do DataSnap depende do número de sensores e do intervalo
de leitura. SENSOR DE UMIDADE DE SOLO ACC TDR-315L. Com
comprimento da haste guia de 15cm. Possui a tecnologia TDR digital
integrada ao sensor, proporcionando leituras precisas em todas as
condições de temperatura e condutividade do solo sob as quais as
culturas irão crescer. Com saída digital SDI-12. DADOS COLETADOS
PELO SENSOR: - Teor Volumétrico de Água (0 a 100% com 0,1% de
resolução) - Permissividade (1 a 80 com 0,1 unidade de resolução) Condutividade Elétrica do solo (0 a 5000 µS / cm - com resolução
dependente da faixa de leitura) - Condutividade Elétrica da solução do
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1.093,94

59.072,76

15.614,50
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solo (0 a 55000 µS / cm) - Temperatura (-40 a +60 °C com 0,1 °C de
resolução) CARACTERÍSTICAS: - Sensor com hastes em aço inox com
vida útil superior a 20 anos - Grande volume de amostra de solo Interface SDI-12 Versão 1.3 para conexão em dataloggers com porta
SDI-12 - Deriva VWC de ± 1% da permissividade verdadeira em solos
até 4 dS / m EC em massa - Resolução de temperatura do solo ± 0,2
°C. - Não necessita calibração, trabalhando em TODOS os solos - Não
necessita manutenção, permitindo uma inserção simples no solo Resposta linear de 0 a 100% de volume de água - Leituras de umidade
permanecem estáveis à medida que a salinidade do solo, o teor de
fertilizante e a temperatura variam. - Tempo de resposta da umidade
<1 segundo - Baixo consumo de energia, operável por bateria
Características de Potência do TDR-315L: Faixa de tensão de operação:
6 - 15 VDC Corrente em modo letura e repouso: 31 uA típica, 35 uA
máx. Corrente de Comunicações: 6 mA @ 6v, 3.5 mA @ 12v Tempo de
leitura e comunicação: 425 ms para cada ciclo de leitura Corrente do
Sensor de Umidade: 75 mA a 12 VDC KIT COM SENSOR
TERMOHIGRÔMETRO E ABRIGO TERMOMÉTRICO SOBRE O SENSOR:
Aplicação: utilizado para medir temperatura e umidade relativa do ar
quando conectado a um coletor de dados. CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Comunicação Padrão: SDI-12 V1.3 (responde a um
subconjunto de comandos) Voltagem a ser Fornecida: 6 a 16 Vdc
(tipicamente alimentado via a saída de 12V do datalogger) Corrente
Típica de Drenagem: 120 µA (quiescente); 1,7 mA (ativo durante 0,7
s) Complacente ao EMC: testado e conforme a IEC61326:2002
Temperatura de Operação: -40° a +70°C Comprimento incluindo alívio
de tensão: 18 cm (7,1") Diâmetro até a Ponta do Sensor: 1.2 cm (0.5")
Diâmetro até o fim do cabo: 1,8 cm (0,7") Peso com cabo de 10 pés:
150 g (5,3 oz) UMIDADE RELATIVA Extensão de Medição: 0 a 100% UR
(-20° a +60°C) Resolução de Saída: 0,03% UR Precisão (a 25°C): ±2% (extensão de 10% a 90%); - ±4% (extensão de 0% a 100%).
Histereze de Curto Prazo: < 1% UR Dependência Térmica: melhor que
±2% (-20° to 60°C) Estabilidade (tipicamente): ±1,0% por ano Tempo
de Resposta com o Filtro: < 20 s (63% tempo de resposta ainda no ar)
Rastreamento da Calibração: padrões NIST e NPL TEMPERATURA
Extensão de Medição: -40° a +70°C Resolução de Saída: 0,01°C
Precisão: - ±0,3°C à 25°C; - ±0,4°C (+5° a +40°C); - ±0,9°C (-40° a
+70°C) PIRANÔMETRO Portátil que pode ser conectado diretamente em
um computador para medições pontuais, gráficos e armazenamento de
dados de radiação de onda curta em tempo real. O sensor também
pode atuar como Datalogger de radiação de onda curta sozinho ao ser
conectado a qualquer plugue DC de alimentação padrão USB 5V. Com
memória interna do sensor capaz de armazenar 10.000 medições.
ESPECIFICAÇÕES: RESOLUÇÃO: 0,1W/M² FATOR DE CALIBRAÇÃO:
ESPECÍFICO PARA CADA SENSOR E ARMAZENADO NO FIRMWARE
PRECISÃO: ± 5% REPETIBILIDADE DA MEDIÇÃO: < 1% NÃO
ESTABILIDADE (ERRO A LONGO PRAZO): < 2% AO ANO NÃOLINEARIDADE: < 1% (ATÉ 1.750 W M-2) TEMPO DE RESPOSTA:
SOFTWARE ATUALIZA A CADA SEGUNDO CAMPO DE VISÃO: 180°
FAIXA ESPECTRAL: 360 NM A 1120 NM (COMPRIMENTO DE ONDA DE
RESPOSTA É 10% DO MÁXIMO) COSENO DE RESPOSTA: ± 5% A 75°
ÂNGULO ZENITAL VARIAÇÃO COM TEMPERATURA: -0,04 ± 0,04% POR
°C AMBIENTE DE TRABALHO: -40 A 70 °C, 0 A 100% DE UMIDADE
RELATIVA E PODE SER SUBMERGIDO DIMENSÕES: 2,40CM X 2,75CM
PESO: 90 G CABO USB: 4,6 METROS CONSUMO DE CORRENTE
(QUANDO ARMAZENANDO): DE 2,1 MA GARANTIA: 4 ANOS SUPORTE
DE MONTAGEM COM PLACA DE NIVELAMENTO PARA SENSORES
APOGEE, MODELO APG-AL-120 O SUPORTE DE MONTAGEM AL-120
COM PLACA DE NIVELAMENTO FOI PROJETADO PARA MONTAR OS
SENSORES APOGEE DOS MODELOS SP, SL, SQ E SU EM UM MASTRO
OU TUBO COM UM DIÂMETRO EXTERNO DE 1,3 A 2,1". O SUPORTE
TEM UMA PLACA DE NIVELAMENTO COM UM NÍVEL DE BOLHA
INTEGRADO PARA TORNAR O NIVELAMENTO SIMPLES E PRECISO PARA
A INSTALAÇÃO ADEQUADA DO SENSOR. ESPECIFICAÇÕES PESO: 420
G DIMENSÕES: 83,8 MM X 62,1 MM
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22

ESTAÇÃO TOTAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRECISÃO
ANGULAR DE 5” (CINCO SEGUNDOS); ALCANCE DE 4000 M (TRÊS MIL
E QUINHENTOS METROS) COM UM PRISMA; ALCANCE DE 500 M
(QUINHENTOS METROS) SEM PRISMA; PRECISÃO LINEAR DE 2 MM + 2
PPM; DISPLAY DUPLO DE CRISTAL LÍQUIDO; TECLADO ALFANUMÉRICO
FÍSICO, JUNTO AO DISPLAY, COM NO MÍNIMO 20 TECLAS;
COMPENSADOR DUPLO; A PROVA DE INTEMPÉRIES IP55;LUNETA COM
AUMENTO DE 30X (TRINTA VEZES); COLETOR INTERNO PARA NO
MÍNIMO 10000 (DEZ MIL) PONTOS DE MEDIÇÃO; POSSIBILIDADE DE
ENTRADA DE CARACTERES ALFANUMÉRICOS E LISTA DE CÓDIGOS;
SISTEMA DE NIVELAMENTO ELETRÔNICO COM VISUALIZAÇÃO DA
BOLHA NO DISPLAY; PRUMO LASER NA ALIDADE DO INSTRUMENTO,
GIRANDO COM O INSTRUMENTO, COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL EM
CAMPO; MENUS TOTALMENTE EM PORTUGUÊS; APLICATIVOS
INTERNOS À ESTAÇÃO TOTAL: TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO, ESTAÇÃO
LIVRE, ÁREA, LINHA ENTRE PONTOS, LINHA DE REFERÊNCIA, ALTURA
REMOTA, TRANSPORTE DE COTA E PONTO OCULTO; PORTA PARA
DESCARREGAR DADOS DIRETAMENTE EM PEN DRIVE USB NO
EQUIPAMENTO. ACESSÓRIOS: 1 ESTOJO RÍGIDO, 2 BATERIAS PARA
TRABALHAR POR NO MÍNIMO 10 HORAS CADA, 1 PEN DRIVE, 1 CABO
PARA DESCARREGAR DADOS, 1 MANUAL EM PORTUGUÊS, 1 PRISMA
COM PORTA-PRISMA, 1 BASTÃO TELESCÓPICO DE 2,60 M (DOIS
METROS E SESSENTA CENTÍMETROS), 01 TRIPÉ DE MADEIRA, 01
SOFTWARE PARA DESCARREGAR DADOS, 01 (UM) JOGO DE MINI
FERRAMENTAS ORIGINAIS. OBS: 1. TODOS OS ITENS (HARDWARE E
UNIDADE
SOFTWARE) OFERTADOS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE DO
MESMO FABRICANTE. COMO EXCEÇÃO SERÃO PERMITIDOS PRISMAS
CONVENCIONAIS, SUPORTE PARA PRISMAS E TRIPÉS DE OUTROS
FABRICANTES. 2. O PROPONENTE DEVERÁ OFERTAR TREINAMENTO,
SEM ÔNUS, NUM LOCAL A SER DEFINIDO PELA MESMA. 3. O PRAZO DE
GARANTIA PARA OS ITENS OFERTADOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A
24 MESES PARA A ESTAÇÃO TOTAL E 06 (SEIS) MESES PARA OS
DEMAIS ACESSÓRIOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DO
FORNECIMENTO. 4. O PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO
FABRICANTE MENCIONANDO QUE É REPRESENTANTE AUTORIZADO E
QUE ESTÁ AUTORIZADO A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
TREINAMENTO E SUPORTE AOS SEUS PRODUTOS. 5. O PROPONENTE
DEVERÁ APRESENTAR ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE
EQUIPAMENTOS SIMILARES AOS OFERTADOS NO PRESENTE PREGÃO,
MENCIONANDO MARCA E MODELO, EMITIDO POR CONSUMIDOR FINAL
COM FIRMA RECONHECIDA. 6. O PROPONENTE DEVERÁ POSSUIR EM
SEU QUADRO (SÓCIOS OU FUNCIONÁRIOS), AO MENOS 2
PROFISSIONAIS FORMADOS EM CARTOGRAFIA OU AGRIMENSURA
(ENGENHEIRO OU TÉCNICO) PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO. 7. NO
CASO DE DÚVIDA ENTRE A COMPATIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS
OFERTADOS E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS, O LICITANTE
RESERVA-SE AO DIREITO DE SOLICITAR ESCLARECIMENTOS POR
ESCRITO A SER PRESTADO DIRETAMENTE PELO FABRICANTE, EM
PAPEL TIMBRADO DO MESMO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SEU
ASSINANTE.

19

23

Estufa de esterilização e secagem, com as seguintes especificações:
capacidade mínima 80 litros; sistema de controle eletrônico; indicação
de temperatura digital no painel; vedação da porta em silicone;
prateleiras removíveis; timer programável até 180 minutos, com
desligamento automático do aquecimento; termostato programável até
250º C; sensor de temperatura PT 100 de altíssima precisão; indicação
de aquecimento através de LED; chave liga/desliga com indicador;
Unidade termostato e termômetro microprocessados, com leitura através de
display digital com indicação até 250º C; alimentação 110/220 V,
selecionável por chave reversora; frequência da rede 50/60 Hz;
sistema de travamento da porta por fecho mecânico; medidas internas
aproximadas: 45 cm (L) x 40 cm (P) x 45 cm (A). Acompanha manual
de instrução em português. Garantia mínima de 12 meses. Marca de
referência: Nova Ética/400-3ND ou similar.

Valor Total
(R$)

30.920,00

587.480,00

2

3.719,13

7.438,26

24

EXTRUSORA
PARA
MASSAS.
CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE NO MÍNIMO 15 KG DE MASSA POR
HORA; MOTOR 1 CV, MONOFÁSICO DE 220 VOLTS OU TRIFÁSICO DE
380 VOLTS; ESTRUTURA EM AÇO INOX; DEVE POSSUIR PÉS QUE
GARANTAM A ESTABILIDADE E AMORTEÇAM AS VIBRAÇÕES; DEVE
PERMITIR A DESMONTAGEM DO SISTEMA DE EXTRUSÃO PARA UNIDADE
LIMPEZA; DEVE ACOMPANHAR CONJUNTO DE 10 TREFILAS; DEVE
ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS;
DEVE
POSSUIR
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
NO
BRASIL;
DEVE
ACOMPANHAR
TODOS
OS
ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS
AO
FUNCIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

3

4.302,47

12.907,41

25

Fonte de Alimentação radio amador até 13,8V até 45A. Tensão de
Alimentação 127/220. Saída ajustável 4 a 13,8 ou superior estabilizada UNIDADE
. Proteção contra curto e sobretensão

1

818,65

818,65
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26

GERADOR DE ENERGIA > MOTOR GERADOR PORTÁTIL A GASOLINA. TIPO: MONOFÁSICO, CO RRENTE ALTERNADA. -FREQÜÊNCIA: 60HZ. POTENCIA NOMINAL : 7,5KWA. -TENSÃO: 22 0\110 A.C E 12 V D.C. CORRENTE D.C: 8,3 AMP. -ROTAÇÃO (R.P.M): 3.600. -FATOR
POTENCIA: 1,0. -FASE: MONOFÁSICO. - NUMERO DE POLOS: 2.
ISOLAÇÃO: B -MOTOR: 1 CILINDRO - VERTICAL 4 TEMPOS- UNIDADE
RESFRIAMENTO A AR . -POTENCIA DE SAÍDA: 15 HP. -CILINDRADA
(CM³): 418. -SISTEMA DE RESFRIAMENTO: REFRIGERADO A AR
FORÇADO ATRAVÉS DE VENTILADOR. -SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO:
PRE SSÃO SPLASH, LUBRIFICAÇÃO DUPLA. -CAPACIDADE DE
ÓLEO:1,65 L

7

3.077,24

21.540,68

27

Gerador de formas de onda arbitrário e de funções. Equipamento de
bancada destinado à geração de sinais eletrônicos com formas e
características configuráveis, com no mínimo 2 canais de saída.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Deverá ser dotado de no mínimo 02
canais de geração de sinais; Funções de gerador de onda arbitrário e
gerador de funções integradas em um único equipamento; Formas de
onda mínimas a serem geradas: senoidal, quadrada, pulso, rampa,
(seno x)/x, gaussiana, lorentz, exponencial de subida e descida,
haversine, ruído e nível continuo; Frequências das formas de onda a
serem geradas: Senoidal de 1uHz a 25MHz (ou em faixa mais ampla),
quadrada de 1 uHz a 12,5MHz (ou em faixa mais ampla), pulso de
1mHz a 12,5MHz, podendo gerar pulsos com larguras de 40ns a 999ks
com tempo de subida e de descida variável de 18ns a 625s. Gerador
arbitrário de 1uHz a 20MHz, com comprimento de registro mínimo de
64M Bytes, taxa de amostragem mínima de 125MS/s e 14 bits de
resolução vertical ft; Amplitude de saída em 50ohms de 10mV pico a
pico a 10V pico a pico; Impedância de saída de 50ohms; Modos de
UNIDADE
operação: contínuo, modulado, varredura (sweep) e rajadas (burst);
Tipos de modulações mínimas: AM, PM, FM, FSK, Modulação interna e
externa; Deve permitir sweep linear e logarítmo das formas de onda;
Mostrador (display) tipo LCD colorido com 3,95 polegadas (ou maior)
com exibição da forma de onda do sinal gerado; Frequencímetro
embutido com resolução de 6 digitos e faixa de medição de 100mHz a
200MHz, ou mais ampla; Interface USB no painel frontal para
armazenamento das formas de onda em flash drive; Interface USB
para comunicação com computador PC; Deve possuir software para
criação e edição das formas de onda; Tensão de alimentação:
220V/60Hz ou bivolt; Dimensões máximas: 420mm de largura x
104mm de altura x 242mm de profundidade, peso máximo 4kg; Deve
ser fornecido acompanhado de: Conjunto de cabos de conexão (02
ponteiras BNC-jacaré e 01 cabo BNC-BNC), cabo de alimentação com
plugue NBR 14.136, cabo USB, manual de instruções em português ou
inglês e certificado de calibração. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.
Modelo de Referência: Tektronix, AFG-1022.

98

4.072,56

399.110,88

28

IMPRESSORA 3D. DIMENSÕES (MM) 1600X1800X2200 (TOLERÂNCIA
DE +/- 100 MM); ÁREA DE IMPRESSÃO 3D COM VOLUME ÚTIL DE 1000
MM X 1000 MM X 1000 MM E RESOLUÃO DE ATÉ 100 MICRONS. MASSA
INFERIOR A 260 KG; ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220 VAC, 60 HZ,
CONSUMO MÁXIMO 16 A; INCLUSO NOBREAK PARA SISTEMAS
ELETRÔNICOS E MOTORES, PARA OS CASOS DE FALTA DE ENERGIA.
ACEITA MATERIAIS DO TIPO PLA , ABS, COLORFABB XT ALÉM DE
MATERIAIS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO FMM
(FUSEDFILAMENTMODELING); MODO DE TRABALHO PESADO PARA
DEZENAS DE HORAS DE IMPRESSÃO SEM INTERRUPÇÃO. DETECÇÃO
AUTOMÁTICA DE AUSÊNCIA DE FILAMENTO E/OU OBSTRUÇÕES.
FILAMENTO PLÁSTICO PADRÃO:1,75 MM OU 3MM. CAMA DE BASE COM
AQUECIMENTO DE 2000W E CAPACIDADE PARA ATÉ 80ºC. SUPORTE
DE 2 ROLOS DE FILAMENTOS DE MATERIAL COM ATÉ 8 KG.
EXTRUSORA DUPLA (2 CABEÇAS EXTRUSORAS). VENTILAÇÃO NOS
CABEÇOTES DE IMPRESSÃO. ILUMINAÇÃO A LED NA ÁREA DE
EXTRUSÃO.
RESOLUÇÃO
DE
100
MÍCRONS
OU
MELHOR.
NIVELAMENTOAUTOMÁTICO DA MESA DE IMPRESSÃO. CAMA DE
IMPRESSÃO AQUECIDA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2000 W PARA UNIDADE
PERMITIR TRABALHAR A 70 / 80°C. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE
DE FATIAMENTO DO OBJETO (DESENHO) PARA IMPRESSÃO E MANUAL
DE INSTRUÇÕES. O SOFTWARE DE FATIAMENTO DEVERÁ PERMITIR A
CONFIGURAÇÃO DE PELO MENOS OS SEGUINTES PARÂMETROS:
ALTURA
DA
CAMADA
DE
IMPRESSÃO,
DENSIDADE
DE
PREENCHIMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO, TEMPERATURA DE
IMPRESSÃO, USO OU NÃO E DO TIPO DE SUPORTE, DIÂMETRO DO
FILAMENTO, VAZÃO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO. ACOMPANHA
SOFTWARE DE CONTROLE COMPATÍVEL COM WINDOWS. ACEITA
ARQUIVOS DO TIPO: .STL, .OBJ, .THING, .MAKERBOT. DEVE
ACOMPANHAR MANUAIS EM PORTUGUES, FONTES DE ENERGIA,
CABOS, MOTORES E TODO OS SISTEMA NECESSÁRIO PARA SEU
PRONTO FUNICIONAMENTO. DEVE POSSUIR CONECTIVIDADE COM
USB, WI-FI, ETHERNET. A EMPRESA VENCEDORA DEVE INSTALAR E
TESTAR A IMPRESSORA E PROVER UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 8H NO LOCAL DE INSTALAÇÃO. GARANTIA
DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: 3D
BIGBOT.

8
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29

MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO COM
CAPACIDADE DE 250ML, TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO
ELETRÔNICO EXTERNO AO APARELHO DE 50 A 300°C, ELEMENTO DE
AQUECIMENTO DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, AQUECIMENTO FABRICADO
EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO ANTI-INFLAMÁVEL COM
AQUECIMENTO NO INTERIOR DO TECIDO PODENDO ALCANÇAR ATÉ
500°C, CAPACIDADE DE 250ML, APROXIMADAMENTE 130W, CALOTA UNIDADE
EXTERNA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPOXI
ELETROSTÁTICO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS,
ACOMPANHA CONTROLE ELETRÔNICO DE POTÊNCIA, MARCA DE
REFERÊNCIA: FISATOM. PRAZO DA GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO FORNECIDO PELO FABRICANTE.
ASSISTENCIA TÉCNICA NO BRASIL.

18

311,48

5.606,64

30

Medidor De Roe Wattimetro: cobertura em faixas HF, VHF e UHF. Mede
potências até 300 Watts. Potência mínima de entrada: 0,5 W. Display UNIDADE
ou pontos cruzados (Frequência, Potência, SWR). SWR de 1 até infinito.

4

601,06

2.404,24

31

Módulo Didático para ensino de Eletrônica Digital: Chave de seleção
TTL/CMOS, que atua sobre todos os sinais do equipamento; No mínimo
10 chaves de entrada de dados tipo alavanca, que dependendo de
seleção são compatíveis com CI’s das famílias TTL/CMOS; Protoboard
para desenvolvimento e montagem de experiências; fontes fixas
protegidas; No mínimo 10 led’s de monitoração para saída de dados; UNIDADE
No mínimo 2 displays/ decodificadores de 7 segmentos; Detector de
níveis lógicos com ponta de prova para níveis L, H, F, pulsante e aberto,
para depuração do circuito em teste; Gerador de onda quadrada com
saídas em níveis TTL/CMOS em várias frequências simultâneas;
Garantia de 1 ano.

44

1.743,00

76.692,00

32

Radio móvel: faixas VHF UHF. Mínimo de 10 Watts de Potência tanto em
VHF quanto em UHF. FM, FM-N, DV, AM (apenas recepção). 13.8V. UNIDADE
Antenna Impedance 50 Ohms, Unbalanced.

3

4.150,52

12.451,56

33

SERVOACIONAMENTO
AC
BRUSHLESS
COMPOSTO
POR:
A)
SERVODRIVE AC, POTÊNCIA NOMINAL DE PELO MENOS 1500 W. MODO
DE COMANDO: POSIÇÃO POR SINAL STEP/DIR (PASSO E SENTIDO)
TIPO LINE DRIVER (5VCC, DIFERENCIAL). ALIMENTAÇÃO AC
MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA EM 220V, (ACEITÁVEL TRIFÁSICA 380V).
PROTEÇÃO CONTRA FALHA NA ALIMENTAÇÃO E SOBRETEMPERATURA.
SAÍDA DE FALTA DO SERVO PARA INTERTRAVAMENTO. SAÍDA
SIMULADA DE ENCODER COM CANAIS A/B/INDEX. SAÍDA DE
LIBERAÇÃO DE FREIO VERTICAL. KIT DE CONECTORES/BORNES
UNIDADE
INCLUSO. SOFTWARE E CABO DE PARAMETRIZAÇÃO INCLUSOS. B)
SERVOMOTOR AC BRUSHLESS DE PELO MENOS 1500 W COM ENCODER
INCREMENTAL DE PELO MENOS 2500 LINHAS OU ENCODER
ABSOLUTO/ RESOLVER COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 12 BITS.
TORQUE NOMINAL DE OPERAÇÃO CONTÍNUA DE PELO MENOS 6 N.M
EM VELOCIDADE DE 2000 RPM. CABOS DE FORÇA DO MOTOR E
ENCODER/ RESOLVER NO COMPRIMENTO DE PELO MENOS 5 METROS
COM CONECTORES. MODELO DE REFERÊNCIA: DELTA ASD-B2-1521-B
COM ECMA-E21315ES. GARANTIA DO CONJUNTO: 12 MESES.

36

5.451,02

196.236,72

83.106,67

332.426,68

34

Sistema GNSS composto por um par de receptores GNSS RTK base e UNIDADE
rover, um coletor de dados com software para coleta de dados e
software de processamento de dados, com a seguinte descrição: a)
receptores gnss rtk: um par de receptores rtk (base e rover); receptor,
antena, memória e bateria integrados em uma peça única; deverão
realizar medições nos métodos estático, stop and go, cinemático
contínuo e navegação; possuir 220 canais universais ou paralelos cada
receptor com recepção das constelações GPS (portadoras l1, l1c/a, l2,
l2p, l2c) e GLONASS (l1c/a, l1p, l2c/a, l2p); permitir atualização de
firmware pelo usuário; verificação do estado do receptor (ligado, rádio,
rastreamento
de
satélites
e
bateria)
via
led’s
ou
lcd;
transmissão/recepção uhf de dados para processamento em tempo real
nos formatos CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.0 e 3.1 na frequência de
410 a 470 mhz; transmissão de correções no formato NMEA via porta
serial; possuir algoritmos para redução de multicaminho; possuir
conexão com controladores de dados via cabo e via bluetooth integrada
de fábrica sem adaptadores externos; início de rastreio estático sem o
uso de controladores; possuir no mínimo 2 baterias recarregáveis para
cada receptor de lithium-ion internas e removíveis com autonomia total
do conjunto de 14h; conexão para bateria externa de 12v; caso
ocorram problemas de memória ou de bateria no instante da medição,
o sistema deve gravar os dados antes de parar de medir ou desligar;
taxa de rastreio de 10hz com possibilidade de atualização para 20hz;
precisão horizontal estático ou estático rápido de ±(3mm+0,5ppm), rtk
±(10mm+1ppm); precisão vertical estático ±(5mm+0,5ppm), rtk
±(15mm+1ppm); possuir comunicação usb e serial rs232; memória
interna de 56mb ou via cartão micro/sd de 4gb ou superior; resistência
a queda em concreto de 2m de altura; classificação ip67; b) software
de processamento de dados: uma licença com hardlock ou 2 licenças
com softlock do tipo float; ser compatível com windows 7 e Windows
10 32-bit e 64-bit; idioma em português; se utilizar sistema de
proteção do tipo código de ativação (soft-lock), a troca de
computadores deve ser feito on-line em tempo real; possibilidade de
importar dados, criar projetos, realizar configurações, pós-processar
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dados, realizar ajustamento de redes pelo método dos mínimos
quadrados, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e áreas
coletadas em campo e exportar dados para os formatos dxf, dwg e
ascii; processamento de dados nos modos estático, rápido estático,
stop and go e cinemático contínuo; visualização dos dados levantados;
propagação das precisões dos pontos de referencia para os pontos
medidos; importação de dados brutos para pós-processamento e dados
no formato rinex independente do fabricante do receptor; relatórios das
ocupações, processamentos e resultados configuráveis; gráficos de
resíduos, incluindo simples, duplas e triplas diferenças das fases;
realizar teste de qualidade do ajustamento, detecção de erros e que
proporcione elementos para análise da confiabilidade dos resultados,
gerando relatório que expresse, dentre outros, os identificadores das
estações de referência adotadas, suas coordenadas e precisões, os
identificadores das estações ajustadas, suas coordenadas e precisões, a
identificação dos vetores ajustados bem como seus desvios-padrão,
assim como os resíduos após o ajustamento desses vetores; ter
atualização gratuita por pelo menos três anos; ser do mesmo
fabricante dos receptores. c) coletor de dados: display colorido LCD de
no mínimo 4” (quatro polegadas), sensível ao toque e com iluminação
de fundo; memória mínima de 256 mb ram e 2gb de memória flash
com possibilidade de expansão via cartão de memória; ter bluetooth
para conexão com os receptores, wireless e modem gsm/gprs 3g ou
superior integrados; possuir teclado alfanumérico com teclas físicas
individuais para cada letra e números ou teclado alfanumérico digital;
conter câmara fotográfica integrada de no mínimo 5 megapixels com
flash integrado; bateria de lithium-ion interna e removível; classificação
ip67; pesar no máximo 1200 gramas com bateria; ter processador de
600mhz; ter porta serial rs232 e porta usb; ser do mesmo fabricante
dos receptores. d) software para coleta de dados: compatível com o
coletor de dados; idioma em português; gerenciar a coleta de dados de
levantamento nos métodos estático, stop and go, cinemático contínuo e
rtk; permitir a transferência dos dados do receptor para o coletor de
dados usando a conexão bluetooth; permitir a exclusão de arquivos do
receptor pelo coletor de dados; permitir a execução de locação de
pontos e linhas; possuir coleta automatizada de dados com
possibilidade de acrescentar nome e descrição nos pontos coletados;
permitir estaqueamento e que o operador escolha vários tipos de
referências; mostrar informações e ambiente gráfico somente numa
tela; que permita parar e recomeçar uma locação ou mover para outro
ponto; que permita visualização dos dados brutos coletados; que o
status de visualização de captação de sinais e de nível de carga da
bateria seja visível ao operador; o sistema deve permitir codificações
para os pontos; o software deverá ter atualização gratuita por pelo
menos três anos; ser do mesmo fabricante dos receptores e do coletor
de dados; e) acessórios mínimos que devem acompanhar o sistema: 1
bastão de fibra de carbono de 2m; 2 carregadores de bateria para os
receptores; mínimo de 4 baterias para os receptores; 2 cabos de
comunicação entre receptor e computador; 1 cabo de comunicação
entre coletor e computador; 1 carregador de bateria para o coletor de
dados; 2 baterias para o coletor de dados; 1 cabo de energia do
receptor para baterias 12v; estojo rígido para transporte dos
receptores; 1 suporte/engate para acoplar o coletor de dados no
bastão; 1 base nivelante; 1 tripé de madeira. f) observações: 1. O
proponente deverá apresentar carta do fabricante dos equipamentos
ofertados, mencionando que o proponente é seu distribuidor autorizado
e atestando que o proponente está capacitado pelo fabricante a prestar
assistência técnica, treinamento e suporte aos seus produtos; 2. O
proponente deverá possuir em seu quadro (sócios ou funcionários), ao
menos 2 profissionais formados em cartografia ou agrimensura
(engenheiro ou técnico) para prestar suporte técnico. 3. O proponente
deverá apresentar atestado de capacidade técnica de equipamentos
similares aos ofertados no presente pregão, mencionando marca e
modelo, emitido por consumidor final com firma reconhecida; 4. O
proponente deverá ofertar treinamento, sem ônus, num local a ser
definido pelo órgão, com duração de até 16 horas (2 dias); 5. todas as
informações técnicas, obrigatoriamente, deverão estar disponíveis em
catálogo, ou manual, ou site do fabricante ou ainda em carta escrita
pelo fabricante. 6. O prazo de garantia para os itens ofertados não
poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da
data do fornecimento.
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TELA DE PROJEÇÃO BRANCA, TECIDO MATTE, COM ACABAMENTO COR
PRETO ELETROESTÁTICA E MATERIAL AÇO CARBONO, RETRÁTIL COM
SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA E SISTEMA DE ENROLAMENTO UNIDADE
AUTOMÁTICO POR MOLA, FORMATO 16:9 (WIDESCREEN), LARGURA
MÍNIMA DA TELA: 210CM, ALTURA MÍNIMA DA TELA: 130CM.
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Descrição

Unidade

TORNO DE BANCADA (MORSA) PROFISSIONAL N 4. MANDÍBULAS FIXA
E MÓVEL EM FERRO FUNDIDO NODULAR 42012 COM PINTURA
ELETROSTÁTICA; MORDENTES FIXADOS COM PARAFUSOS DE FENDA E
FABRICADOS EM AÇO TEMPERADOS E CEMENTADOS, COM EXCELENTE
RESISTÊNCIA AO DESGASTE E COM GRANDE PODER DE FIXAÇÃO DO
MATERIAL A SER TRABALHADO, GUIAS/BARRAMENTOS USINADOS
COM PRECISÃO DIMENSIONAL E GEOMÉTRICA, CONJUNTO FUSO- UNIDADE
MANÍPULO COM TRATAMENTO ZINCADO PARA PROTEÇÃO CONTRA
CORROSÃO, FUSO EM AÇO FORJADO COM ROSCA NORMATIZADA COM
O MÍNIMO DE FOLGA POSSÍVEL. LARGURA DO MORDENTE: 101 MM,
ABERTURA MÁXIMA: 101 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS (COMP. X
LARG. X ALT): 280 X 112 X 120 MM. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.
ENTREGA NO CAMPUS XANXERÊ.

Quant Preço
.
Unit. (R$)

35

157,12

Valor Total
(R$)

5.499,20

Valor Total do Processo: R$ 5.210.115,47

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2019 UFRN - appserver2.srv2inst1

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf

11/11

