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EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 006/2015 

 
PROCESSO nº 1.119/2015 

 

OBJETO:  
O presente Pregão Eletrônico, Menor Preço por Item, tem por objeto, a aquisição de materiais 
de consumo, de acordo com o Projeto UNIVERSIDADE PETROBRÁS, em atendimento ao 
Convênio firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, o Instituto Federal Fluminense – IF 
Fluminense e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico 
Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, conforme descrição e quantitativos especificados no Termo 
de Referência (Anexo I).  
 
ANEXOS:  

I - Termo de Referência 

II - Modelo de Declarações 

III - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

IV – Minuta do Contrato 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2015 
 

PROCESSO Nº 1.119/2015 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO, POR ITEM 
Data:  24 de novembro de 2015 
Horário: 09 h (horário de Brasília-DF) 
Local: http://www.licitacoes-e.com.br, através do sistema eletrônico “licitações” do Banco do 
Brasil S/A. 
 

A Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico 
Fluminense – Pró-IFF, escrita no CNPJ nº 04.016.579/0001-31, face ao disposto no processo nº 
1.119/2015, por intermédio do seu pregoeiro e equipe técnica de apoio, instituída pela Decisão 
nº 006/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará PREGÃO, por meio de Sistema Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, 
regido pelo decreto 8.241/2014 e a Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 5.450/2005, pela Lei 
Complementar 123/2006 e pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas vigentes, que 
dispõem sobre a matéria, ficando os licitantes vinculados aos termos deste Edital e do Termo de 
Referência, independentemente de transcrição. 

 

1 – DO OBJETO 

1.1.  O presente Pregão Eletrônico tem por objeto, a aquisição de materiais de consumo, de 
acordo com o Projeto UNIVERSIDADE PETROBRÁS, em atendimento ao Convênio firmado 
entre a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Fluminense – IF Fluminense e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e 
Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF e, de acordo com os quantitativos 
e especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência). 
 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.2. Poderão participar desta licitação Empresas, Sociedade Simples ou Sociedades 
Empresárias que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, bem 
como atendam às exigências deste Edital, desde que prévia e devidamente credenciadas no 
sistema eletrônico “Licitações” do Banco do Brasil S/A, www.licitacoes-e.com.br. 

2.3. É vedada a participação de empresários, sociedades empresárias e sociedades simples 
suspensos ou impedidos de licitar com a Administração Pública, bem como os que estiverem em 
regime de falência ou de recuperação judicial. 

2.4. Os interessados em participar do Pregão deverão atender a todas as exigências deste 
Edital e seus Anexos, e se credenciar previamente perante o provedor do sistema eletrônico, no 
Portal do Banco do Brasil S/A, no endereço www.bb.com.br, área salas de negócios, opção 
Licitações ou diretamente no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
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2.5. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, sendo que o credenciamento e sua 
manutenção dependerão de registro atualizado. 

2.6. A perda de senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

2.7. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico 
Fluminense – Pró-IFF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 

2.8. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante 
e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão Eletrônico. 

2.9. Os licitantes serão responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

2.10. As empresas deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando 
responsáveis pelos ônus decorrentes da perda de negócios por sua desconexão ou pela 
inobservância de quaisquer mensagens ou avisos emitidos pelo sistema. 

2.11. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos 
da Lei Complementar nº 123/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos 
capítulos V e VI da referida Lei, é necessário que, à época do cadastramento da proposta, 
declarem em campo próprio do sistema eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no Portal do Banco 
do Brasil, que cumprem plenamente os requisitos do artigo 3º da referida Lei Complementar 
para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico “Licitações” do Banco do Brasil S/A, no sítio: 
www.licitacoes-e.com.br. 

3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema, ou a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico 
Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 5º). 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 
este Pregão Eletrônico. 

 

4 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da 
licitante, a partir da publicação do edital, até as 09 h (nove horas) do dia 24/11/2015, horário de 
Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico. 
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4.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

4.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou a Fundação de Apoio à Educação, 
Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão (Decreto nº 5.450/2005, artigo 13, inciso IV). 

 

5 – DO CONTEUDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A proposta de preços deverá apresentar: 

5.1.1. A especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo 
ao presente Edital. 

5.1.2. Os preços por item e total para cada item cotado, nos quais deverão estar 
incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências legais. 

5.1.3. Na cotação de preços serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. 

5.1.4. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estiverem de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

5.1.5. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em 
tempo, no sistema eletrônico. 

5.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

6 - DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A sessão pública deste pregão eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro designado, ocorrerá em 
data e hora indicadas, exclusivamente no sistema eletrônico e obedecerá ao rito estabelecido 
nos Decretos nºs 5.450/2005 e 6.204/2007. 

6.2. Os licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a licitação, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou pelo Pregoeiro, ou de sua desconexão. 

6.3. É vedada a identificação dos Licitantes, de qualquer modo, até a conclusão da fase de 
lances, sob pena de desclassificação das propostas. 

6.4. O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento. 

6.4.1. Ocorrendo a suspensão prevista no subitem 6.4, o Pregoeiro notificará os 
participantes da data e horário de reabertura do Pregão. 
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7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS 

7.1. Aberta a sessão pública, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 
aquelas cujos dados disponíveis revelem estar em desconformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

7.1.1. O Pregoeiro, ao abrir o Item, procederá à análise da proposta do referido Item. 

7.1.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes. 

7.1.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão de sua proposta, durante a realização da Sessão Pública. 

7.2. O sistema ordenará automaticamente somente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, 
as quais participarão da fase de lances. 

 
8. DA FASE DE LANCES 

8.1. No horário previsto no Edital terá início à sessão de disputa de preços entre os licitantes 
classificados pelo Pregoeiro. 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por eles ofertados 
e registrados pelo sistema, e caso haja dois ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

8.3. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do licitante. 

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

8.5. A etapa de lances será de 10 (dez) minutos. Decorrido o tempo inicial o Pregoeiro dará 
início ao tempo Randômico. 

8.6. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, no fim do qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.7. A empresa que ofertar o menor valor do Item será classificada em primeiro lugar, sendo o 
critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

8.8. No caso de desconexão do Pregoeiro durante a etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 

8.9. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão eletrônico será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 
participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

8.10. Após a fase de lances, o procedimento de “empate” será detectado automaticamente pelo 
sistema. Se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) e houver proposta apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
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8.10.1. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) melhor classificada 
poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação pelo sistema eletrônico, 
apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

8.10.2. Não sendo vencedora a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) melhor classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas 
estejam dentro do limite estabelecido, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 

8.10.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (ME) e 
pelas Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se encontrem no limite estabelecido no 
subitem 8.10 será realizado, pelo sistema, sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.10.4. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do 
licitante na categoria de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

8.10.4.1. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos subitens 
anteriores o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

8.11. Finda a etapa de lances, será imediatamente informada a proposta de MENOR PREÇO. 

 

9. DO JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério do MENOR PREÇO. 

9.2. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance 
mais vantajoso pelo sistema eletrônico, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, inadmissível negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

9.2.1. A negociação será realizada exclusivamente pelo canal de comunicação (chat) 
existente no sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 

9.3. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar e observará os seguintes 
requisitos: 

9.3.1. A conformidade da proposta com as especificações do objeto. 

9.3.2. A compatibilidade do preço em relação ao estimado, sendo este o limite de 
preços que serve de parâmetro para a aceitabilidade da proposta (Termo de Referência 
– Anexo I deste Edital). 

9.4. Serão desclassificadas as propostas e lances que ofereçam preços excessivos ou 
inexequíveis. 

9.4.1. Somente poderá ser considerado excessivo qualquer preço após o encerramento 
da etapa de lances e, quando formulada contraproposta pelo Pregoeiro, após sua 
recusa ou no caso de omissão por parte do respectivo proponente. 

9.4.2. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem 
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

9.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas outras diligências. 



 

 

 8 de 34 

9.6. O Pregoeiro, a seu critério e mediante notificação a ser efetuada por meio do canal de 
comunicação (chat) no decorrer da sessão, poderá solicitar ao participante melhor classificado, 
sob pena de desclassificação, a apresentação de documentos que identifiquem o produto 
cotado, como catálogos ilustrativos originais do fabricante, folders com fotos, manuais técnicos 
ou cópias fotostáticas legíveis, em língua portuguesa, nos quais constem especificações claras 
e detalhadas do objeto cotado. Se for apresentada documentação em outro idioma, esta deverá 
vir acompanhada de tradução para a língua portuguesa. 

9.6.1. O Licitante deverá enviar os documentos solicitados no item anterior para o e-
mail: licitacao@pro-iff.org.br ou para o fax (22) 2725-1079, no prazo de 4 (quatro) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro, prorrogáveis a critério da Fundação de 
Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense – 
Pró-IFF. 

9.6.2. O Licitante que apresentar a documentação fora do prazo estabelecido ou 
apresentá-la em desacordo com as especificações será desclassificado e o licitante 
subsequente convocado. 

9.6.3. A aceitação da proposta fica condicionada à aprovação dos documentos 
solicitados. 

9.7. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

9.8. Se a proposta não for aceita, em descumprimento dos requisitos estabelecidos neste Edital 
e seus anexos, o proponente será afastado do certame e o Pregoeiro examinará as propostas 
subsequentes, na ordem de classificação, até a obtenção de uma que atenda ao edital. 

9.9. Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e em seus 
anexos. 

9.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, nem sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado 
registrado em ata e acessível a todos, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de 
classificação. 

9.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá temporariamente o pregão, para que seja 
analisada a compatibilidade dos produtos ofertados com as características constantes do 
presente Edital, notificando os participantes da data e horário de reabertura do pregão para 
conclusão da etapa de aceitação das propostas. 

 

10 – DO TRATAMENTO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

10.1. As empresas comprovadamente classificadas na categoria de “microempresas (ME)” ou 
“empresas de pequeno porte (EPP)” estão obrigadas à apresentação da documentação exigida 
para efeito de comprovação da regularidade fiscal, ainda que esta apresente alguma restrição. 

10.2. Ocorrendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal da ME/EPP, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 
negativa. 

10.3. A não-regularização da documentação da regularidade fiscal, no prazo previsto no 
subtítulo 10.2, importará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, quando for o caso, ou 
revogar a licitação. 

10.4. Entender-se-á como empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
ME/EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, para o que dar-se-á 
preferência de contratação para as ME/EPP, obedecendo-se aos procedimentos a seguir: 

a) a ME/EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado. 

b) não ocorrendo a contratação da ME/EPP, na forma do disposto na alínea “a”, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
do subtítulo 10.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se 
enquadrem nos intervalos estabelecidos no subtítulo 10.4, será realizado sorteio 
entre elas, a fim de se identificar aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

10.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subtítulo 10.4, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.6. A ME/EPP melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

10.7. As disposições deste título somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por empresas não enquadradas na classificação de ME/EPP. 

 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Verificada as condições de aceitabilidade da proposta de preços, o Pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições deste edital. 

11.2. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância dos documentos, nem sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado 
registrado em ata e acessível a todos, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de 
habilitação. 

11.3. Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar documentos relativos à 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômica e financeira e qualificação 
técnica, conforme abaixo: 

11.4. Relativos à Habilitação Jurídica 

11.4.1. Quando se tratar de EMPRESÁRIO deverá ser apresentado documento 
comprobatório de inscrição do mesmo no REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS 
MERCANTIS da Junta Comercial do local de sua sede; 

11.4.2. Quando se tratar de SOCIEDADE EMPRESÁRIA deverá ser apresentado o 
Contrato Social, acompanhado de suas alterações, tudo devidamente registrado no 
REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS da Junta Comercial do local de 
sua sede; 
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11.4.3. Quando se tratar de SOCIEDADE SIMPLES deverá ser apresentado Contrato 
Social acompanhado das modificações averbadas, tudo devidamente registrado no 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS do local de sua sede; 

11.4.4. As sociedades por ações também deverão apresentar documentação referente 
à eleição de seus administradores e comprovação de publicação na imprensa da 
respectiva ata arquivada, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício ou da eleição dos administradores. 

11.5. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

11.5.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

11.5.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (CND). 

11.5.3. Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF). 

11.5.4. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal: 

11.5.4.1. Relativa aos Tributos Federais. 

11.5.4.2. Relativa à Dívida Ativa da União. 

11.5.5. Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual. 

11.5.6. Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
empresa licitante. 

11.5.7. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa de débitos trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/2011. 

11.6. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 

11.6.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 

11.6.1.1. Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se 
tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório 
de Registro de Títulos e Documentos. 

11.6.1.2. As empresas criadas no exercício em curso devem cumprir a exigência 
deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura, devidamente registrado 
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

11.6.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
(matriz) da empresa licitante nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data designada 
no preâmbulo deste edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade 
nesta certidão. 

11.7. Dos outros Documentos 

11.8.1. Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos 
executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) 
anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição 
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Federal e inciso V do artigo 27, da Lei nº 8.666/1993, na forma do Anexo II ao presente 
instrumento; 

11.8.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Anexo II ao presente instrumento. 

11.8.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, na forma do Anexo III ao 
presente instrumento. 

11.8. Demais disposições relativas à habilitação: 

11.8.1. Deve ser enviado juntamente com os documentos de habilitação comprovação 
que a pessoa física que assina as declarações e documentos exigidos neste edital, está 
legalmente habilitada para representar a empresa licitante. 

11.8.2. Se houver problema operacional que impossibilite a verificação por meio 
eletrônico a autenticidade de algum documento, o Pregoeiro diligenciará ulteriormente. 

11.8.3. A licitante que optar em participar mediante apresentação de proposta elaborada 
por uma de suas filiais, deverá apresentar todos os documentos exigidos no item 11, 
referentes à matriz, acrescidos, especificamente em relação à filial, das provas de 
regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal e a Certidão Negativa de 
Falência e de Recuperação Judicial. 

11.8.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital. 

11.8.5. A empresa enquadrada como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), nos termos das Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, deverá 
encaminhar a declaração, de forma virtual, no sistema de pregão eletrônico. 

11.8.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação do 
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 
complementação da documentação exigida para a habilitação, ressalvado o disposto no 
subitem 10.2 deste Edital. 

11.8.7. Os documentos solicitados neste item que porventura não possuírem prazo de 
validade deverão conter data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias contados 
da data limite para entrega dos mesmos, exceto no que se refere aos documentos 
constitutivos da empresa. 

11.8.8. As certidões apresentadas, cujo prazo de validade esteja expirado, acarretarão 
a inabilitação do LICITANTE. As certidões que não possuírem prazo de validade 
somente serão aceitas se as datas de emissão não excederem a 90 (noventa) dias de 
antecedência da data prevista para a realização da sessão pública. 

11.8.9. O Pregoeiro, a seu critério e mediante notificação a ser efetuada por meio do 
canal de comunicação (chat) no decorrer da sessão, poderá solicitar ao licitante, sob 
pena de desclassificação, a apresentação de documentos constantes neste item. 

11.8.9.1. O licitante deverá enviar os documentos solicitados no item anterior para o 
e-mail licitacao@pro-iff.org.br ou para o fax (22) 2725-4488, no prazo de 4 (quatro) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro, prorrogáveis a critério da Fundação de 
Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense 
– Pró-IFF. 
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11.8.9.2. O licitante que apresentar a documentação fora do prazo estabelecido ou 
apresentá-la em desacordo com as disposições deste Edital será desclassificado e 
o licitante subsequente convocado. 

11.8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá temporariamente o Pregão, 
para que seja analisada a documentação relativa a habilitação, notificando os 
participantes da data e horário de reabertura do Pregão. 

11.8.11. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará 
a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda às exigências deste Edital. 

11.8.12. Em até 03 (três) dias, contados da data da sessão pública, o LICITANTE 
deverá enviar à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, Endereço: Rua Dr. Siqueira nº 321, 
Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes / RJ, CEP: 28.030-130, os originais / 
cópias autenticadas da documentação de habilitação, inclusive aquelas enviadas via e-
mail ou fax (subitem 11.9.9), consoante às exigências previstas em Lei. 

11.8.13. Os documentos exigidos no presente Edital poderão ser apresentados no 
original, em cópia autenticada por Tabelião de Notas ou pela Comissão de Licitação e 
ainda, conforme o caso, publicado na Imprensa Oficial. No que se diz respeito as 
Certidões obtidas através da Internet, estas serão aceitas mediante consulta nos 
respectivos Sites Oficiais. 

11.8.13.1. Ainda sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para 
habilitação deverão estar em nome da licitante e devidamente assinados por quem 
tenha poderes de representação legal da empresa e com todas as folhas rubricadas 
pelo mesmo. 

11.8.13.2. Os documentos apresentados por empresas estrangeiras deverão ser 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramento. 

11.8.14. Os documentos exigidos da empresa proponente, este identificado pelo CNPJ, 
deverá ser o mesmo cadastrado no site do Banco do Brasil. 

 

12 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

12.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá solicitar ao pregoeiro esclarecimentos referentes ao processo licitatório, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: licitacao@pro-iff.org.br 

12.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

12.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

12.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para a realização do certame. 
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13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

13.2. O recurso contra a decisão do pregoeiro que julgar as propostas e as habilitações dos 
licitantes participantes do certame terá efeito suspensivo, podendo o pregoeiro, motivadamente 
e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

13.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados nas 
dependências da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico 
Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, situado à Rua Dr. Siqueira nº 321, Parque Dom Bosco, 
Campos dos Goytacazes / RJ, CEP: 28.030-130. nos dias de expediente, no horário da 08h00 
às 17h00 (horário de Brasília / DF). 

13.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do item 13.1, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

14 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1. As despesas decorrentes desta Aquisição correrão por conta do Convênio n.º 002/2013, 
com prazo de 16/04/2013 à 15/04/2016, firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – IF Fluminense e a Fundação 
de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – Pró-
IFF. 
 

15 – DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pela Fundação Pró-IFF em moeda corrente nacional, até o 
dia 15 do mês subsequente ao da apresentação da fatura, na conta bancária indicada pela 
Participante vencedora. 

15.2. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que não decorram de fato atribuível à 
CONTRATDA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice Geral de Preços do 
Mercado - IGPM e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado pro rata die, e 
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste Edital serão feitos mediante desconto de 
0,5% (meio por cento) ao mês pro rata die. 

15.3. Em cumprimento ao disposto no art. 64, da Lei n.º 9.430 de 27/12/96 e IN 
SRF/STN/SFC n.º 23, de 02/03/2001, a ENTIDADE CONTRATANTE terá na Fonte os impostos 
e contribuições legais devidos sobre os pagamentos que efetuar as pessoas jurídicas que não 
apresentarem cópias do Termo de Opção pelo SIMPLES, de que trata a Instrução Normativa 
SRF n.º 75 de 26/12/96. 
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16 – DO PRAZO DE ENTREGA 

16.1 Os materiais de consumo deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de assinatura do Contrato. 

16.2 Caso ocorra impossibilidade do cumprimento do prazo estabelecido, deverá a licitante 
comunicar a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico 
Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, por escrito, no prazo máximo de 48h que anteceder ao 
vencimento do prazo de entrega dos itens adjudicados, informando os motivos. 

 

17 – DA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSUMO 

17.1. A entrega dos MATERIAIS DE CONSUMO será em única etapa, conforme quantidades 
especificadas, sendo o recebimento: 

- PROVISORIAMENTE, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos materiais de consumo com a especificação requerida; 

- DEFINITIVAMENTE, pelo Setor recebedor, no prazo de até 10 (dez) dias úteis 
contados do recebimento, depois de verificada a conformidade dos materiais de 
consumo com as especificações constantes do edital ou do Contrato, ou sanadas 
as eventuais pendências. 

17.2. Independente da aceitação, a proponente CONTRATADA garantirá a qualidade dos 
materiais de consumo pelo prazo expresso na proposta, obrigando-se a repor aquele que 
apresentar defeito, sem ônus adicional a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e 
Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, no prazo de 20 (vinte) dias, 
contados a partir da notificação, expedida pela Contratante, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital. 

17.3. Os materiais de consumo deverão ser entregues acondicionados adequadamente e estar 
acompanhados da nota fiscal correspondente, devidamente preenchida. 

17.4. O licitante vencedor é obrigado a entregar os materiais de consumo conforme estabelecido 
neste Edital e seus Anexos. Na impossibilidade da entrega por falta temporária de algum 
material de consumo, o licitante deverá encaminhar um documento ao CONTRATANTE 
notificando as razões da ausência e sugerindo, se for o caso, a substituição do produto em falta. 

17.5. Sem prejuízo do disposto no item anterior, é de responsabilidade do licitante-vencedor 
garantir a qualidade dos produtos adquiridos pela Fundação, submetendo-se, ainda, ao disposto 
no Código de Defesa do Consumidor, quanto às responsabilidades inerentes à relação de 
consumo, sem prejuízo dos deveres provenientes da legislação de licitações. 

 

18 – DAS PENALIDADES 

18.1. As sanções aplicáveis ao descumprimento do edital e do contrato são as previstas no 
artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, e no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005. 

18.2. Na hipótese do licitante recusar-se a assinar o contrato ou instrumento equivalente 
injustificadamente, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital, inclusive 
negociando o melhor preço. 
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18.3. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico 
Fluminense – Pró-IFF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
Edital ou instrumento equivalente, além de outras cominações legais. 

18.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento das obrigações 
assumidas, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa que será calculada em até 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratual, em que, sem justa causa, o licitante não cumprir as obrigações 
assumidas, inclusive a recusa em cumprir o objeto da licitação, ou cumpri-
las em desacordo com o estabelecido neste Edital e no Termo de 
Referência, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá nas 
outras cominações previstas; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e 
Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; 

d) 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 o 
contratado ressarcir a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e 
Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na alínea anterior. 

18.4.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 18.4 poderão ser 
aplicadas junto a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

 

19 – A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

19.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que 
não houver recurso, ou após o julgamento do(s) recurso(s) interposto(s). 

19.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro. 

 

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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20.2. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

20.2.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata de registro 
de preços. 

20.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

20.3. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Pregão Eletrônico, correrão à 
conta dos recursos consignados a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e 
Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, para o exercício de 2015. 

20.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.5. Após apresentação da proposta não caberá desistência da mesma. 

20.6. 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 e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

20.7. 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 Fundação  de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico 
Fluminense – Pró-IFF. 

20.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico. 

20.9. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico 
Fluminense – Pró-IFF, a finalidade, a transparência e a segurança do certame. 

20.11. Por determinação da Lei nº 10.522, de 19/06/2002, artigo 6º, inciso III, como condição 
para celebração do contrato, a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, fará consulta prévia obrigatória ao CADIN – 
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades federais e, mesmo 
estando adjudicado o objeto e homologado o procedimento, deixará de contratar o licitante 
vencedor, caso seja constatada a existência de registro de débito relativo a contribuições e/ou 
tributos federais. 

20.12. Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato de assinatura do Contrato 
ou documento equivalente, será convocada outra licitante para celebrar o Contrato ou 
documento equivalente, observada a ordem de classificação e assim sucessivamente. 

20.13. Como condição para celebração do Contrato ou instrumento equivalente, o licitante 
vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem 
assim para o recebimento dos pagamentos relativos aos materiais de consumo ora licitado. 
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20.14. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, através do endereço licitacao@pro-iff.org.br. 

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

20.16. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos 
Anexos deste Edital. 

20.17. As questões relacionadas ao edital e ao respectivo contrato serão solucionadas pelas 
suas cláusulas, pela legislação que disciplina a matéria, bem como pelos atos administrativos 
pertinentes, e também pelas demais normas de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

20.18. Os casos não expressamente previstos serão resolvidos pela aplicação das normas de 
licitação e contratos administrativos de nível constitucional, legal e administrativo, pelos princípios 
gerais dos contratos e pelas disposições de direito privado. 

 

21 – DO FORO 

21.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Campos 
dos Goytacazes / RJ, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa se 
apresentar. 

 

Campos dos Goytacazes (RJ),  09 de novembro de 2015. 

 

 

 

Cláudio Roberto Leite Fernandes 

Presidente da Comissão de Seleção 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Pregão Eletrônico nº 006/2015 

 
1 – DO OBJETO 
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto, a aquisição de materiais de consumo, de acordo 
com o Projeto UNIVERSIDADE PETROBRÁS, em atendimento ao Convênio firmado entre a 
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fluminense – IF Fluminense e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, conforme descrição e quantitativos abaixo 
relacionados: 
 
 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANT. 

PREÇO 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
MÉDIO 
TOTAL 

(R$) 
1 1 Meio de cultura caldo lauril triptose - frasco com 500 gramas Frs 8 372,24 2.977,92 

2 1 
Meio de cultura caldo verde brilhante (VBBL) 2% de Bile - frasco 
com 500 gramas 

Frs 8 393,05 3.144,40 

3 1 Meio de cultura caldo EC -  frasco com 500 gramas. Frs 8 385,65 3.085,20 

4 1 
Meio de cultura peptona bacteriológica ou água peptonada - 
frasco com 500 gramas 

Frs 8 309,29 2.474,32 

5 1 Sílica gel dessecante com indicador - frasco com 1.000 gramas Frs 4 52,92 211,68 

6 1 

Canetas marcador permanente a prova de água e calor para 
escrita em superfícies plásticas, vidro, metal e madeira na cor 
preta, azul e vermelha, com duas pontas, sendo uma fina (0,4 – 
0,8 mm) e outra grossa (0,9 – 1,2 mm), embalagem com 3 
unidades de cada cor. 

Unid. 20 12,52 250,40 

7 1 
Papel filtro grande (110 – 130 mm de diâmetro) com porosidade 
de 0,45 µm (micrômetros), não estéril para filtração de amostras 
de águas e águas residuárias em análises de óleos e graxas 

Cx. 20 115,63 2.312,60 

8 1 
Membrana em disco com porosidade de 0,45 µm (micrômetros), 
47 mm de diâmetro, não estéril para filtração de amostras de 
águas e águas residuárias 

Cx. 20 387,85 7.757,00 

9 1 Pinça metálica reta de dissecação tamanho entre 15 – 25 cm Unid. 10 14,41 144,10 

10 1 
Frasco de vidro ou plástico PET 50 ou 100 ml cor âmbar com 
tampa, para preservação de amostras. 

Unid. 100 0,74 74,00 

11 1 
Frasco BOD R/V 300 ml aferido de vidro (ou borossilicato) com 
tampa de vidro 

Unid. 30 53,85 1.615,50 

12 1 
Cone Imhoff em plástico com suporte de madeira ou plástico 
para análise de sólidos sedimentáveis 

Unid. 3 226,20 678,60 

13 1 
Suporte de madeira ou plástico (polipropileno ou outro) para 3 
ou 2 cones imhoff. 

Unid. 1 300,43 300,43 
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14 1 

Luva de borracha nitrílica, com ou sem forro flocado de algodão, 
clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento, altamente 
resistente a produtos químicos classe A, B e C, principalmente 
ácidos, cáusticos e solventes, com excelente resistência 
mecânica a rasgo, perfuração, corte e abrasão, tamanho P. 

Par 100 7,18 718,00 

15 1 

Luva de borracha nitrílica, com ou sem forro flocado de algodão, 
clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento, altamente 
resistente a produtos químicos classe A, B e C, principalmente 
ácidos, cáusticos e solventes, com excelente resistência 
mecânica a rasgo, perfuração, corte e abrasão, tamanho M. 

Par 100 7,18 718,00 

16 1 

Luva de borracha nitrílica, com ou sem forro flocado de algodão, 
clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento, altamente 
resistente a produtos químicos classe A, B e C, principalmente 
ácidos, cáusticos e solventes, com excelente resistência 
mecânica a rasgo, perfuração, corte e abrasão, tamanho G. 

Par 100 7,18 718,00 

17 1 
Luva de Procedimentos em vinil ou látex, lubrificada com pó 
bioabsorvivel (talco ou amido), produto não estéril. Tamanho 
único M 

Cx. 5 17,61 88,05 

18 1 

Luva para cozinha industrial atividade intermitente, temperatura 
até 250 º C, em silicone ou outro material, 2 dedos, higienizavel, 
comprimento 38 cm ou 45 cm para modelo Mão de Gato, 
tamanho único. 

Cx. 5 148,67 743,35 

19 1 
Óculos de segurança com lente em policarbonato óptico 
transparente, com armação de nylon, hastes reguláveis e 
cordão de segurança. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB. 

Unid. 30 13,27 398,10 

20 1 

Respirador descartável VO PFF2, tipo filtro químico de baixa 
capacidade, modelo dobrável, com solda eletrônica em todo 
perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento 
eletrostático e carvão ativado, para vapores orgânicos e 
partículas P2, dotada de válvula de exalação e com elásticos 
para fixação e ajuste à cabeça do usuário. 

Unid. 50 7,25 362,50 

21 1 

Respirador semi facial (Kit máscara com filtro) de baixa 
manutenção, tamanho único, confeccionado em elastômero com 
elementos filtrantes para vapores orgânicos, gases e partículas 
tipo 1, válvula de exalação e fita elástica para fixação à cabeça 
do usuário.  

Unid. 5 29,37 146,85 

22 1 

Protetor facial tipo viseira, constituído de coroa e carneira de 
plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples 
e visor de material plástico (policarbonato), incolor, com cerca 
de 200 mm de largura e 250 mm de altura. Proteção da face do 
usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais. 

Unid. 5 20,61 103,05 

23 1 
Dessecador de vidro completo com fundo e tampa com válvula, 
luva e discos de porcelana, medindo 30 cm de diâmetro. 

Unid. 1 692,06 692,06 

24 1 
Aço SAE 4140 Laminado Redondo: diâmetro de 50,8mm e 
comprimento de 1000,0mm. 

Unid. 3 143,18 429,54 

25 1 
Aço SAE 1045 Laminado Redondo: diâmetro de 50,8mm e 
comprimento de 1000,0mm. 

Unid. 3 118,85 356,55 

26 1 
Ferro Fundido Nodular Redondo: diâmetro de 53,0mm e 
comprimento de 1000,0mm. 

Unid. 3 154,88 464,64 

27 1 
Ferro Fundido Cinzento Redondo: diâmetro de 53,0mm e 
comprimento de 1000,0mm. 

Unid. 3 152,07 456,21 
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28 1 
Disco de corte de precisão diamantado para uso geral: diâmetro 
de 100 a 150mm; para eixo com 12,7mm. 

Unid. 2 1.467,00 2.934,00 

29 1 Pano para polimento metalográfico com alumina > 1 μm. Unid. 10 102,13 1.021,30 

30 1 Pano para polimento metalográfico com diamante 1 a 3 μm. Unid. 10 96,35 963,50 

31 1 Pano para polimento metalográfico com diamante 3 a 15 μm. Unid. 10 97,60 976,00 

32 1 
Pasta de diamante para polimento metalográfico – 1/4 μm, 
embalagem com 10 gramas. 

Unid. 3 224,05 672,15 

33 1 
Pasta de diamante para polimento metalográfico – 1 μm, 
embalagem com 10 gramas. 

Unid. 3 179,20 537,60 

34 1 
Pasta de diamante para polimento metalográfico – 3 μm, 
embalagem com 10 gramas. 

Unid. 3 199,13 597,39 

35 1 
Pasta de diamante para polimento metalográfico – 6 μm, 
embalagem com 10 gramas. 

Unid. 3 184,18 552,54 

36 1 
Pasta de diamante para polimento metalográfico – 9 μm, 
embalagem com 10 gramas. 

Unid. 3 199,13 597,39 

37 1 
Lubrificante a base de álcool para polimento metalográfico, em 
embalagem de 1 litro. 

Litro 1 142,47 142,47 

38 1 

Kit de Líquido Penetrante composto por:  Kit para ensaio não 
destrutivo por líquido penetrante; cada kit contendo: Penetrador 
(spray 300ml), Revelador (spray 300ml), Removedor (spray 
300ml); produto de fácil aplicação; removível com água; visível à 
luz branca. 

Kit 4 76,82 307,28 

39 1 Aparelho Clevenger completo com balão de 250 ml - junta 24/40 Unid. 3 419,27 1.257,81 

40 1 Eletrodo de referência Ag/AgCI com KCI Unid. 1 1.871,84 1.871,84 

41 1 Contra-eletrodo (eletrodo auxiliar) de Pt em espiral Unid. 1 1.790,31 1.790,31 

42 1 
Coletor de sedimentos draga, modelo tipo Van Veen, em aço 
inox, volume de 4 litros, peso de aproximadamente 6 kg, 
acompanhada de corda em polipropileno com 30 metros. 

Unid. 1 1.376,67 1.376,67 

43 1 

Garrafa de Van Dorn horizontal com volume de 3 litros; com 
tampas de borracha siliconada; entrada de ar e saída de água 
em PVC; sistema de desarme em aço inox; corda em 
polipropileno com 30 metros e mensageiro em aço inox. 

Unid. 1 1.053,33 1.053,33 

44 1 
Disco de Secchi Limnologico, com diâmetro de 200 mm, em aço 
inox, com corda de polipropileno com 10 metros. 

Unid. 1 320,00 320,00 

45 1 
Copo Becker de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, cap. 
10ml. 

Unid. 10 4,52 45,20 

46 1 
Copo Becker de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, cap. 
25ml. 

Unid. 10 4,43 44,30 

47 1 
Copo Becker de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, cap. 
50ml. 

Unid. 20 4,47 89,40 

48 1 
Copo Becker de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, cap. 
100ml. 

Unid. 50 4,47 223,50 

49 1 
Copo Becker de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, cap. 
250ml. 

Unid. 30 4,84 145,20 
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50 1 
Copo Becker de vidro borosilicato, graduado, forma alta, cap. 
500ml. 

Unid. 10 8,35 83,50 

51 1 
Copo Becker de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, cap. 
1000ml. 

Unid. 5 12,12 60,60 

52 1 
Copo Becker de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, cap. 
2000ml. 

Unid. 5 24,15 120,75 

53 1 
Copo Becker de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, cap. 
4000ml. 

Unid. 5 100,30 501,50 

54 1 
Frasco Erlenmeyer de vidro borosilicato, graduado, boca larga, 
cap. 100ml. 

Unid. 10 7,97 79,70 

55 1 
Frasco Erlenmeyer de vidro borosilicato, graduado, boca larga, 
cap. 250ml. 

Unid. 20 9,03 180,60 

56 1 
Frasco Erlenmeyer de vidro borosilicato, graduado, boca larga, 
cap. 500ml. 

Unid. 10 12,43 124,30 

57 1 
Frasco Erlenmeyer de vidro borosilicato, graduado, boca 
estreita, cap. 1000ml. 

Unid. 5 22,64 113,20 

58 1 
Balão volumétrico de vidro borosilicato, com rolha de poli, cap. 
25ml. 

Unid. 5 11,60 58,00 

59 1 
Balão volumétrico de vidro borosilicato, com rolha de poli, cap. 
50ml. 

Unid. 10 10,93 109,30 

60 1 
Balão volumétrico de vidro borosilicato, com rolha de poli, cap. 
100ml. 

Unid. 10 12,95 129,50 

61 1 
Balão volumétrico de vidro borosilicato, com rolha de poli, cap. 
250ml. 

Unid. 10 18,95 189,50 

62 1 
Balão volumétrico de vidro borosilicato, com rolha de poli, cap. 
500ml. 

Unid. 10 20,75 207,50 

63 1 
Balão volumétrico de vidro borosilicato, com rolha de poli, cap. 
1000ml. 

Unid. 5 31,62 158,10 

64 1 
Proveta graduada de vidro borosilicato, base sextavada de poli, 
cap. 10ml. 

Unid. 15 6,22 93,30 

65 1 
Proveta graduada de vidro borosilicato, base sextavada de poli, 
cap. 50ml. 

Unid. 15 7,43 111,45 

66 1 
Proveta graduada de vidro borosilicato, base sextavada de poli, 
rolha de poli, cap. 50ml. 

Unid. 15 31,71 475,65 

67 1 
Proveta graduada de vidro borosilicato, base sextavada de poli, 
cap. 100ml. 

Unid. 10 11,78 117,80 

68 1 
Proveta graduada de vidro borosilicato, base sextavada de poli, 
cap. 250ml. 

Unid. 10 17,05 170,50 

69 1 
Proveta graduada de vidro borosilicato, base sextavada de poli, 
cap. 500ml. 

Unid. 10 23,43 234,30 

70 1 
Proveta graduada de vidro borosilicato, base sextavada de poli, 
cap. 1000ml. 

Unid. 10 36,62 366,20 

71 1 
Proveta graduada de vidro borosilicato, base sextavada de poli, 
cap. 2000ml. 

Unid. 10 74,15 741,50 

72 1 
Balão fundo redondo de vidro borosilicato, c/1 boca 
esmerilhada, cap. 50ml. 

Unid. 5 17,41 87,05 

73 1 
Balão fundo redondo de vidro borosilicato, c/1 boca 
esmerilhada, cap. 100ml. 

Unid. 5 26,29 131,45 
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74 1 
Balão fundo redondo de vidro borosilicato, c/1 boca 
esmerilhada, cap. 500ml. 

Unid. 5 31,13 155,65 

75 1 
Balão fundo redondo de vidro borosilicato, c/3 bocas 
esmerilhadas (paralelas ou angulares), cap. 250ml. 

Unid. 5 65,06 325,30 

76 1 
Balão fundo redondo de vidro borosilicato, c/3 bocas 
esmerilhadas (paralelas ou angulares), cap. 500ml. 

Unid. 5 75,92 379,60 

77 1 Bastão de vidro, Ø6x300mm. Unid. 10 1,47 14,70 

78 1 Bastão de vidro, Ø8x300mm. Unid. 10 2,62 26,20 

79 1 Bastão de polipropileno, Ø10x300mm. Unid. 8 4,46 35,68 

80 1 Frasco Kitazatto de vidro borosilicato, graduado, cap. 500ml. Unid. 3 29,17 87,51 

81 1 Frasco Kitazatto de vidro borosilicato, graduado, cap. 1000ml. Unid. 3 43,68 131,04 

82 1 Frasco Kitazatto de vidro borosilicato, graduado, cap. 2000ml. Unid. 2 86,60 173,20 

83 1 
Funil analítico liso de vidro borosilicato, haste curta, Ø100mm, 
cap. 125ml. 

Unid. 5 14,96 74,80 

84 1 
Funil analítico liso de vidro borosilicato, haste longa, Ø100mm, 
cap. 125ml. 

Unid. 5 15,82 79,10 

85 1 
Placa de Petri de vidro borosilicato, c/tampa e fundo, 
Ø100x15mm. 

Unid. 100 5,38 538,00 

86 1 Tubo de ensaio de vidro borosilicato, Ø15x125mm. Unid. 100 0,48 48,00 

87 1 
Tubo de ensaio de vidro borosilicato, c/tampa rosqueada, 
Ø15x150mm. 

Unid. 100 1,50 150,00 

88 1 
Microtubo de centrifugação tipo Eppendorf, tampa Flat, 
transparente, autoclavável, cap. 2ml. 

Unid. 1000 0,14 140,00 

89 1 Barra magnética lisa, Ø7x20mm. Unid. 10 7,96 79,60 

90 1 Barra magnética lisa, Ø7x50mm. Unid. 10 17,30 173,00 

91 1 Barra magnética lisa, Ø11x52mm. Unid. 10 21,32 213,20 

92 1 Barra magnética, formato estrela, Ø22mm. Unid. 10 52,55 525,50 

93 1 Pipetador Pi-Pump (azul), para pipetas de até 2ml. Unid. 10 20,52 205,20 

94 1 Pipetador Pi-Pump (verde), para pipetas de até 10ml. Unid. 12 20,72 248,64 

95 1 Pipetador Pi-Pump (vermelho), para pipetas de até 25ml. Unid. 10 21,85 218,50 

96 1 Ponteira sem filtro, transparente, 0,5-10µL. Unid. 1000 0,06 60,00 

97 1 Ponteira sem filtro, amarela, 1-200µL. Unid. 1000 0,06 60,00 

98 1 Ponteira sem filtro, azul, 100-1000µL. Unid. 1000 0,07 70,00 

99 1 Pipeta graduada de vidro borosilicato, cap. 1ml. Unid. 10 2,17 21,70 

100 1 Pipeta graduada de vidro borosilicato, cap. 5ml. Unid. 10 2,57 25,70 

101 1 Pipeta graduada de vidro borosilicato, cap. 10ml. Unid. 10 2,87 28,70 

102 1 Pipeta volumétrica de vidro borosilicato, cap. 1ml. Unid. 10 7,38 73,80 

103 1 Pipeta volumétrica de vidro borosilicato, cap. 5ml. Unid. 10 10,04 100,40 

104 1 Pipeta volumétrica de vidro borosilicato, cap. 10ml. Unid. 10 13,10 131,00 

105 1 Pipeta volumétrica de vidro borosilicato, cap. 25ml. Unid. 10 16,30 163,00 
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106 1 Pipeta volumétrica de vidro borosilicato, cap. 50ml. Unid. 10 26,63 266,30 

107 1 Pipeta volumétrica de vidro borosilicato, cap. 100ml. Unid. 10 37,39 373,90 

108 1 Pipeta Pasteur descartável, não estéril, cap. 3ml. Unid. 500 0,07 35,00 

109 1 
Estante de arame revestida em PVC para 300 tubos com 
diâmetro de 16mm. 

Unid. 25 87,47 2.186,75 

110 1 Tubo de centrifugação tipo Falcon, cap. 15ml. Unid. 100 0,99 99,00 

111 1 Tubo de centrifugação tipo Falcon, cap. 50ml. Unid. 100 1,13 113,00 

112 1 
Condensador Grahan (serpentina) de vidro, c/2 juntas 
esmerilhadas, 500mm. 

Unid. 6 107,24 643,44 

113 1 
Condensador Liebig (reto) de vidro, c/2 juntas esmerilhadas, 
300mm. 

Unid. 10 89,77 897,70 

114 1 Bureta graduada de vidro, c/torneira de teflon, cap. 25ml. Unid. 5 51,79 258,95 

115 1 Bureta graduada de vidro, c/torneira de teflon, cap. 50ml. Unid. 5 54,11 270,55 

116 1 
Frasco reagente de vidro âmbar, com tampa de rosca, cap. 
100ml. 

Unid. 50 19,17 958,50 

117 1 
Frasco reagente de vidro âmbar, com tampa de rosca, cap. 
500ml. 

Unid. 50 25,00 1.250,00 

118 1 
Frasco reagente de vidro âmbar, com tampa de rosca, cap. 
1000ml. 

Unid. 25 34,20 855,00 

119 1 Gral com pistilo de porcelana, Ø92mm, cap. 100ml. Unid. 8 21,43 171,44 

120 1 Gral com pistilo de porcelana, Ø250mm, cap. 2.500ml. Unid. 5 186,90 934,50 

121 1 
Funil de separação tipo pera de vidro borosilicato, c/torneira de 
teflon, cap. 250ml. 

Unid. 6 64,25 385,50 

122 1 Funil de Buchner de porcelana, Ø125mm, cap. 560ml. Unid. 4 168,33 673,32 

123 1 Anel de ferro com mufa, Ø100mm. Unid. 5 19,57 97,85 

124 1 Anel de ferro com mufa, Ø70mm. Unid. 5 17,60 88,00 

125 1 

Mufa dupla simples, fabricada em alumínio fundido, permite 
fixação de 90º de hastes e cabos de até Ø 16mm, parafusos de 
fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno colorido 
injetado, comp. de 85mm, revestimento em epóxi eletrostático. 

Unid. 20 13,35 267,00 

126 1 

Pinça para bureta com mufa, fabricada em alumínio fundido, 
garras em pá revestidas em PVC, regulagem de abertura por 
molas de pressão e porcas, parafuso de fixação tipo borboleta, 
em alumínio e poliestireno colorido injetado, acabamento 
jateado, abertura de até 60mm, comprimento de 130mm. 

Unid. 10 32,07 320,70 

127 1 Papel indicador de pH 0-14, cx. c/100 unid. Cx 10 36,33 363,30 

128 1 Pinça de madeira. Unid. 10 2,55 25,50 

129 1 Pisseta graduado, c/tampa, cap. 500ml. Unid. 15 4,79 71,85 

130 1 Vidro de relógio, Ø50mm. Unid. 10 1,50 15,00 

131 1 Vidro de relógio, Ø100mm. Unid. 10 2,85 28,50 
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132 1 
Dessecador de 250mm c/vacuômetro, c/tampa em 
policarbonato, base em polipropileno, disco em polipropileno e 
torneira c/3 vias em latão cromado. 

Unid. 3 725,77 2.177,31 

133 1 
Escova para lavagem de vidrarias, Ø da escova: 10mm, 
comprimento do cabo: 170mm. 

Unid. 3 12,50 37,50 

134 1 Escova para lavagem de vidrarias, Ø da escova: 22mm. Unid. 3 12,50 37,50 

135 1 Espátula em aço inox tipo canaleta, 10cm. Unid. 12 6,60 79,20 

136 1 Espátula em aço inox tipo canaleta, 20cm. Unid. 12 11,49 137,88 

137 1 Termômetro químico escala interna -10 +150°C. Unid. 10 50,23 502,30 

138 1 Termômetro químico escala interna -10 +250°C. Unid. 5 56,23 281,15 

139 1 
Pinça tenaz para cadinho, com ponta curva ou reta, fabricada 
em aço inox 304, Ø4,76mm, comp. de 300mm, abertura até 
140mm. 

Unid. 4 34,47 137,88 

140 1 
Pinça tenaz para cadinho, com ponta curva ou reta, fabricada 
em aço inox 304, Ø4,76mm, comp. de 400mm, abertura até 
140mm. 

Unid. 4 47,40 189,60 

141 1 Suporte giratório em polipropileno para 64 pipetas. Unid. 4 132,37 529,48 

142 1 Pérola de vidro, 1Kg. Unid. 1 42,15 42,15 

143 1 Ácido fosfórico P.A - 1 L Litro 2 50,93 101,86 

144 1 Alaranjado de metila P.A - 100g Unid. 1 42,90 42,90 

145 1 Amido solúvel P.A. - 500g Unid. 1 106,89 106,89 

146 1 Azul de bromotimol P.A - 25g Unid. 4 50,40 201,60 

147 1 Azul de metileno P. A - 100g Unid. 1 35,96 35,96 

148 1 Biftalato de potássio P.A - 500 g Unid. 1 215,33 215,33 

149 1 Cloreto de bário P.A - 500g Unid. 1 78,84 78,84 

150 1 Cloreto de ferro III P.A - 500 g Unid. 1 87,82 87,82 

151 1 Cloreto de potássio P.A - 500g Unid. 1 46,42 46,42 

152 1 Cloreto de sódio P.A - 1000g Unid. 2 19,18 38,36 

153 1 Cromato de potássio P.A - 500 g Unid. 2 60,69 121,38 

154 1 Fenolftaleína P.A - 250g Unid. 1 72,25 72,25 

155 1 Glicose P.A. - 500 g Unid. 4 16,39 65,56 

156 1 Índigo Carmin P. A - 25g Unid. 1 30,47 30,47 

157 1 Iodato de potássio P.A. - 100g Unid. 2 55,78 111,56 

158 1 Iodeto de potássio P.A. - 100g Unid. 3 73,54 220,62 

159 1 Murexida em pó P.A. - 25 g Unid. 4 99,18 396,72 

160 1 Nitrato de prata P.A - 25 g Unid. 20 125,55 2.511,00 

161 1 Oxalato de sódio P.A - 500 g Unid. 1 32,74 32,74 

162 1 Sacarose D(+) P.A - 1000g Unid. 1 20,53 20,53 
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163 1 Sulfato de cobre II P.A - 500 g Unid. 2 18,69 37,38 

164 1 Verde de bromocresol P.A - 25 g Unid. 8 138,39 1.107,12 

165 1 Ácido oléico - 1 L Litro 1 39,19 39,19 

166 1 Ácido salicílico - 500g Unid. 1 37,60 37,60 

167 1 Cloreto de zinco - 500g Unid. 1 29,81 29,81 

168 1 EDTA - 500g Unid. 1 40,23 40,23 

169 1 Etilenoglicol - 1 L Litro 3 27,24 81,72 

170 1 Fenolftaleina (indicador) - 100g Unid. 1 43,47 43,47 

171 1 Formaldeído - 1 L Litro 2 19,52 39,04 

172 1 Heptano - 1 L Litro 2 54,57 109,14 

173 1 Hidróxido de alumínio - 250g Unid. 1 28,91 28,91 

174 1 Hidróxido de Cálcio - 500 g Unid. 2 13,74 27,48 

175 1 Hidróxido de Bario - 500g Unid. 1 74,07 74,07 

176 1 Lauril sulfato de sódio - 500 g Unid. 1 295,19 295,19 

177 1 Naftaleno - 500 g Unid. 1 37,99 37,99 

178 1 Oxalato de potássio P.A - 500g Unid. 1 30,80 30,80 

179 1 Perssulfato de potássio - 1000 g Unid. 1 62,95 62,95 

180 1 Zinco em pó - 250g Unid. 1 21,49 21,49 

181 1 
Óculos de Proteção em Policarbonato Resistente a Impactos e 
Choques, incolor para uso em laboratório de químca 

Peça 20 26,47 529,40 

182 1 Máscara Semi Facial para vapores orgãnicos Peça 15 131,40 1.971,00 

183 1 Filtro p/ Mascara - para gases ácidos e vapores orgânicos Par 15 96,80 1.452,00 

184 1 Luva de Nitrílica cor Azul sem Talco – cx c/ 100 unid. Tam. P  Cx 5 34,41 172,05 

185 1 Luva de Nitrilica cor Azul sem Talco – cx c/ 100 unid. Tam. M  Cx 5 34,41 172,05 

186 1 Luva de Nitrilica cor Azul sem Talco – cx c/ 100 unid. Tam. G  Cx 5 34,41 172,05 

 T O T A L (R$) 83.327,47 

 
 
TOTAL ESTIMADO: R$ 83.327,47 (OITENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE 
REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). 
 

2 – INFORMAÇÕES GERAIS: 

2.1 – Terminada a fase de lances e iniciada a fase de aceitação, a empresa classificada em 
primeiro lugar, deverá enviar até o prazo máximo de 4 horas, via fax (22) 2725-1079 ou através 
do correio eletrônico (e-mail) licitacao@pro-iff.org.br a proposta já com o valor final, para o 
endereço: 
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Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico 
Fluminense – Pró-IFF, situado à Rua Dr. Siqueira nº 321, Parque Dom Bosco, Campos dos 
Goytacazes / RJ, CEP: 28.030-130.  

2.2 – Para análise e aceitação das propostas, o fornecedor deverá enviar, para o e-mail 
licitacao@pro-iff.org.br, as especificações técnicas dos materiais de consumo, de forma a 
permitir a verificação da oferta e sua consistência. 

2.3- Os materiais de consumo deverão ser entregues na Fundação de Apoio à Educação, 
Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, situado à Rua 
Dr. Siqueira nº 321, Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes / RJ, CEP: 28.030-130, 
com todos os custos pagos pela empresa fornecedora/contratada. 

2.4- Os materiais de consumo não deverão apresentar qualquer tipo de deterioração e/ou 
defeito, além da garantia mínima especificada no Termo de Referência e a dos fabricantes, 
sendo considerada a de maior prazo, bem como dos suplementos e/ou acompanhamentos, 
quando for o caso, segundo a última versão dos materiais de consumo disponíveis no mercado. 

2.5 – A verificação técnica e o aceite definitivo dos materiais de consumo deverão ocorrer no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a entrega de todos os 
materiais de consumo. 

2.6 – O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
assinatura do contrato, podendo esse prazo ser dilatado conforme acordo mútuo entre a 
Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico 
Fluminense – Pró-IFF e o fornecedor, sendo que o prazo para pagamento corre a partir do 
recebimento definitivo dos materiais de consumo. 

2.6.1 – Caso os materiais de consumo sejam de procedência estrangeira, necessitando 
de importação, o prazo aludido no subitem 2.6, iniciará a partir da internação e 
desembaraço dos materiais de consumo. 

2.7- Durante o período de garantia, o licitante se comprometerá a substituir, em até 20 (vinte) 
dias, sem ônus para a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico 
Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, os materiais de consumo que apresentarem defeitos. 

2.8 – Os materiais de consumo ofertados deverá ter assistência técnica no Brasil. 

2.9 – O licitante vencedor fica sujeito ainda, além das normas de regência das licitações e 
contratos administrativos, também ao que dispõe a legislação consumerista (Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990). 

2.10 - O prazo para pagamento conta-se a partir do recebimento definitivo. 

 

4 – LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSUMO: 
 

Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico 
Fluminense – Pró-IFF, situado à Rua Dr. Siqueira nº 321, Parque Dom Bosco, Campos dos 
Goytacazes / RJ, CEP: 28.030-130.  

 

 



 

 

 27 de 34 

ANEXO II 

 
Processo nº 1.119/2015 – Pregão eletrônico nº 006/2015 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

 

(nome da empresa)____________________________, CNPJ nº________________, 
sediada ___________ (endereço)__________, por intermédio de seu representante legal infra-
assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico nº 006/2015, DECLARA expressamente que: 

 
a)  Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da   

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
 
 

b)  Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 
7.1 da IN/MARE nº 05/95 e 
 

c) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido 
na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999 e ao inciso XXXIII, 
do artigo 7º, da Constituição Federal. 

 
 

 
Local e data 

 
 

.............................................................................................. 
Assinatura e nome do representante legal da empresa 

 
 

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante 
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ANEXO III 

 
Processo nº 1.119/2015 – Pregão eletrônico nº 006/2015 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
___________ (Identificação completa do representante da licitante) ____________, como representante 
devidamente constituído de ___________ (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) __________ 
doravante denominado ___(Licitante/Consórcio) __, para fins do disposto no item ____(completar)____ do 
edital _____ (completar com identificação do edital) _______, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 
299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar da ____(identificação da licitação)____ foi 
elaborada de maneira independente pelo ____(Licitante/Consórcio)___, e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da ____(identificação da licitação)____, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
____(identificação da licitação)____ não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da ____(identificação da 

licitação)____, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
____(identificação da licitação)____ quanto a participar ou não da referida licitação;  

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ____(identificação 

da licitação)____ não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato da ____(identificação da licitação)____ antes da adjudicação do objetivo da 
referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ____(identificação 

da licitação)____ não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da  Fundação de 
Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico 
Fluminense – Pró-IFF antes da abertura oficial das propostas; e 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
Local e data 

 
______________________________________________________________________ 
(Representante legal de licitante/ consórcio, no âmbito da licitação com identificação completa) 
 
Observação: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO Nº   /2015 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM 
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PETRÓLEO 
BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, E O INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE – IF 
FLUMINENSE E A FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
FLUMINENSE – PRÓ-IFF E A EMPRESA 
________________________. 
 

Aos ____________dias do mês de ____________________ de Dois Mil e Quinze, a 
FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO FLUMINENSE – Pró-IFF, com sede na Rua Dr. Siqueira n.º 321, Parque Dom 
Bosco, Campos dos Goytacazes / RJ, CEP 28.030-130, inscrita no CNPJ/MF n.º 
04.016.579/0001-31, aqui representada por seu Superintendente Geral, Sr. NEILTON RIBEIRO 
DA SILVA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 284098878/DIC/RJ e inscrito 
no CPF sob o n.º 302.359.287-04, residente e domiciliado nesta cidade, e adiante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e a empresa ______________________________, CNPJ/MF 
sob o n.º  ________, sediada ___________________, CEP N.º _________, representada neste 
ato pelo Sr. ________________, brasileiro, residente e domiciliado na _______________, 
Carteira de Identidade n.º ______, CPF/MF sob o n.º _________, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato, regulado pela legislação vigente e 
pelas normas gerais contidas no Edital da Seleção Pública nº 006/2015, processo n.º 
1.119/2015, e à proposta da CONTRATADA, que ficam fazendo parte do presente Contrato, 
independentemente de transcrição. 
 
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
materiais de consumo descritos no Anexo I (Termo de Referência) do edital nº 006/2015, em 
atendimento ao Convênio firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – IF Fluminense e a Fundação de Apoio à 
Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – Pró-IFF, 
conforme lote(s) _______, a saber: 
 
 

 
LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANT. 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 
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PARÁGRAFO ÚNICO – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. 
 
A aquisição dos materiais de consumo, objeto do presente Contrato obedecerá ao estipulado 
neste, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que 
integram o Processo citado e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar deste instrumento, no que não o contrariarem: 
 
a) Edital de Seleção Pública n.º 006/2015 de 05 de novembro de 2015 da Fundação Pró-IFF; 
 
b) Proposta comercial e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA. 
 
c) Demais elementos pertinentes ao Contrato e processo administrativo n.º 1.119/2015. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS. 
 
O Contrato terá vigência de 03 (três) meses após a entrega de todos os materiais de consumo, 
podendo ser prorrogado por igual período, se convier aos interesses da FUNDAÇÃO DE APOIO 
À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
FLUMINENSE – Pró-IFF, limitado a 06 (seis) meses.  
 
PARAGRAFO PRIMEIRO – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
 
Em consonância com o contido no ANEXO I, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 2, 
INFORMAÇÕES GERAIS, ITEM 2.6, o “prazo de entrega dos materiais de consumo é de, no 
máximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA PRORROGAÇÃO 
 
Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO. 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição dos materiais de consumo, objeto 
do presente Contrato, em moeda corrente nacional na conta bancária indicada pela 
CONTRATADA, a quantia total de R$ _________ (___________________), conforme descrição 
e individualização da cláusula primeira deste Contrato. O pagamento será efetuado em até trinta 
dias após a conferência dos materiais de consumo e, de acordo com a entrega.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA: 
 
01. Responsabilizar-se integralmente pela entrega dos materiais de consumo, objeto do 
presente Contrato nos termos da legislação vigente e exigências contratuais; 
 
02. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização e/ou preposto da 
CONTRATANTE, relativamente ao objeto do presente Contrato; 
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03. Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais de consumo, objeto desta 
contratação; 
 
04. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
em decorrência do Contrato; 
 
05. Responsabilizar-se por qualquer despesa direta ou indireta concernente ao Contrato, 
inclusive em relação aos seus empregados, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, 
impostos e contribuições, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fundiários, comerciais, 
securitários, indenizações, vales refeição, vales transporte; 
 
06. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
independente de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, o 
acompanhamento pela CONTRATANTE; 
  
07. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada 
por seus empregados; 
 
08. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar esclarecimentos que julgar necessário; 
 
09. Manter-se, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.  
 
10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos salariais, fiscais, sociais e previdenciários 
previstos na legislação, decorrentes da execução do Contrato, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, sendo que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE, observando-se que a sua inadimplência com referência aos encargos 
estabelecidos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE; 

 
11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou contingência, na forma como a 
expressão é considerada nos arts. 30 e 60 do Regulamento do Seguro de Acidentes de 
Trabalho, aprovado pelo Decreto n.º 61.784/87; 

  
12. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 
aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

 
13. Não contratar, durante a vigência do Contrato, empregado pertencente ao quadro de 
pessoal da CONTRATANTE; 

 
14. Não veicular publicidade acerca do Contrato, salvo prévia autorização da CONTRATANTE; 
 
15. Responder pelos casos omissivos ou comissivos da sua responsabilidade; 

 
16. Regularizar a situação perante o SICAF, caso constatada irregularidade no aludido sistema, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação pela CONTRATANTE ou, no mesmo prazo, 
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apresentar a sua defesa, sob pena de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e aplicação de multa contratual.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - DA INADIMPLÊNCIA. 
 
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, 
não transferem a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar 
o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATANTE: 
 
01. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 
 
02. Atestar as notas fiscais/faturas, por empregado designado para tal; 
 
03. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA; 
 
04. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
 
05. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas; 
 
06. Conferir os materiais de consumo, objeto do presente Contrato, e caso seja constatado 
alguma divergência ou irregularidade em algum deles, comunicar imediatamente à 
CONTRATADA para que se proceda à correção. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
 
A fiscalização do Contrato será exercida por representantes designados pela CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 
 
A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na ocorrência 
desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES. 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias no fornecimento em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do Contrato inicial celebrado entre as partes, e supressões acima desse limite, por acordo 
entre as partes.  
 
CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES. 
 
A CONTRATADA, em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente Contrato, ficará sujeita a multa de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO.   
 
Na infração de qualquer Cláusula contratual, sujeitará o CONTRATADO a multa estabelecida 
além de não impedir a rescisão do presente por único e exclusivo critério da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA RELEVAÇÃO DA PENALIDADE E/OU RECISÃO. 
 
A penalidade aplicada só poderá ser relevada na hipótese de caso fortuito ou força maior, 
devidamente justificada e comprovada, a juízo da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – BASE DE CÁLCULO DAS MULTAS. 
 
A multa será aplicada sobre o valor total estimado do Contrato. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO. 
 
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, independentemente das 
penalidades cabíveis, conforme CLÁUSULA OITAVA acima. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – MOTIVOS PARA A RESCISÃO. 
 
Sem prejuízo de outras hipóteses legais, são motivos para a rescisão do presente Contrato, 
conforme o caso: 
I. O não cumprimento de Cláusulas contratuais e/ou prazos; 
 
II. O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais e/ou prazos; 
 
III. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 
 
IV. O desatendimento do pactuado com a CONTRATANTE; 
 
V. O cometimento reiterado de faltas na sua execução do Contrato; 
 
VI. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
VII. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

 
VIII. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do Contrato; 
 
IX. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO. 
 
A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 
I. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a IX desta Cláusula; 
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II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo, desde que 
haja conveniência para a CONTRATANTE; 
 
III. Judicial, nos termos da legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO. 
 
A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de Direito, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos, no que for aplicável. 
 
Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato é competente o Foro da Comarca 
de Campos dos Goytacazes/RJ, dispensado outro por mais privilegiado que possa se 
apresentar. 

 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor necessário para sua aprovação e execução, o 
qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas 
testemunhas abaixo nomeadas. 
 
 
Campos dos Goytacazes (RJ), __ de ________ de 2015. 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
P/FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO FLUMINENSE - CONTRATANTE 
 
 
 
____________________________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________________________________ 
Nome: 
 CPF: 
 
_____________________________________________ 
Nome: 
 CPF: 
 


