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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018 

(Processo Administrativo n.°25383.100089/2018-14) 

(Repetição dos itens do PE nº 07/2018) 

      Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Gonçalo Moniz – Fundação 
Oswaldo Cruz, sediado na rua Waldemar Falcão, nº 121, Candeal, Salvador, Bahia,  realizará licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa SEGES nº 03/2018, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 
agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
do Decreto nº 8.224 de 03 de abril de 2014, do Decreto n° 6.204  de 05 de setembro de 2007, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 01/11/2018 
Horário: 9:00 (horário de Brasília) 
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 aquisição de meio de 
cultura e outros materiais de consumo de laboratório, 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.  

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 254444 / 254422  

Fonte: 6151000000 

Programas de Trabalho: 10571201583150001 

Elemento de Despesa: 339030 

 

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 poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

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

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, 
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ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, 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 artigo 
21, inciso I da Instrução Normativa SEGES nº 3/2018. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007 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 indicados no item acima: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.3.2. que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 
liquidação; 

4.3.3. que estejam reunidas em consórcio; 

4.4. Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar: 

4.5.1. 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 ‘. 42 a 49. 

4.6. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 
seguintes declarações: 

4.6.1. 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; 

4.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.6.3. 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; 

4.6.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SEGES nº 03/2018. 

 

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



  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras - Habilitação Simplificada – Exclusivo ME/EEP/COOP 116 
Atualização:  Maio/2017 
 
 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

5.6.1.  Valor unitário e total do item; 

5.6.2. Marca; 

5.6.3. Fabricante;  

5.6.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, o modelo. 

. 

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

5.8. Os bens classificados no Anexo I - Termo de Referência, como produto químico, produto para saúde, 
Equipamento de Proteção Individual-EPI, droga e medicamento deverão ser cotados atendendo o 
que se segue: 

5.9. PRODUTO QUÍMICO - ITENS – 06, 07, 15, 37 e 48 - Atender Portarias de Padronização nºs 214, de 
2007-DIR e 416, de 2007-DIR, possuindo ficha, contendo a fórmula química, o grau de pureza e 
limites máximos de impurezas e concentração (quando aplicável ao produto químico), ficha de 
Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e certificado de análise do controle da 
qualidade do fabricante. 

5.10. PRODUTO PARA SAÚDE - ITEM – 17; DROGA – ITENS 09 e 84  e MEDICAMENTO – ITENS 
39 E 60 - Possuir registro na ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação CBPF ou isenção, 
todos expedidos pela ANVISA - M.S., em validade, conforme exigência da Lei nº 6.360, de 1976 e 
suas alterações. 

5.11. EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -  ITEM 70 - Possuir Certificado de 
Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no 
trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em validade e guardar conformidade com a Norma 
Regulamentadora NR 6, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 1978 e alterada pela Portaria nº 25, de 
2001 da SIT do MTE. 

5.12. No caso da utilização de materiais importados, a licitante deverá consignar toda a 
documentação que os legalize no País, principalmente quanto ao cumprimento das normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia - INMETRO. 

5.13. 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. 

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

5.15. 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, 

conforme Decreto 8.224/2014 e indicados no Termo de Referência. 
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6.  DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

6.2.2. 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 mensagem entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

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

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total 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.  

6.7.1. 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 

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

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.10. 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.  

6.11. 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.  

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

6.13. 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.  
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6.14. 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. 

 

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

Administração ou manifestamente inexequível. 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 
aceitação da proposta.  

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.5. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem 

de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com 

posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto 

manufaturado nacional, nos termos do (s) respectivo (s) Decreto (s). 

7.6. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 

regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 

aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

7.6.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 

reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

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

7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

7.9. 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. 

7.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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7.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.3. 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: 

8.3.1. SICAF; 

8.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

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

8.3.5. 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. 

8.3.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

8.4. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - 
SICAF além do nível de credenciamento exigido pelos artigos 21, incisos II ao VI, 23, 28 e 29 e seus 
parágrafos, Instrução Normativa SEGES nº 03/2018, deverão apresentar a seguinte documentação 
relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

 

8.5. Habilitação jurídica:  

8.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.5.2. 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; 

8.5.3. 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; 

8.5.4. 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; 

8.5.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo 
Departamento de Registro Empresarial e Integração;  
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8.5.6. 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; 

8.5.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

8.6. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.6.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.6.2. 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. 

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

8.6.4. 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. Qualificação Econômico-Financeira,  

8.7.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.8. A licitante, cadastrada ou não no SICAF, relativamente ao produto sujeito ao controle da ANVISA, 
produto para saúde, droga e medicamento, todos classificados no Anexo I - Termo de Referência, 
deverá apresentar, obrigatoriamente, em validade e em nome da licitante, as documentações a 
seguir: 

8.9.  

9.6.1. Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA - M.S. e a Licença de 
Funcionamento, expedida por órgão de saúde competente dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em que se localizem a licitante. 

 
9.6.1.1. Os documentos acima deverão estar em nome da licitante. 

 
9.6.1.2. De acordo com o Decreto 74.170/1974 (Arts. 20 e 22) caso a 

revalidação da Licença de Funcionamento, exigida no subitem 
10.9. para o presente exercício, não tenha sido concedida, a 
licitante deverá apresentar a licença de funcionamento do 
exercício anterior, acompanhada do protocolo de revalidação, 
desde que tenha sido requerido nos primeiros 120 (cento e vinte) 
dias de cada exercício, conforme Art. 25 da Lei nº 5.991/1973, 
alterada pela Lei nº 6.318/1975. 

 

8.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
8.11. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 
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(upload), no prazo de 02(duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito 
o envio da documentação por meio do e-mail compras@bahia.fiocruz.br. Posteriormente, os 
documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada 
por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, após 
encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), ou e-mail. 

8.11.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

8.12. Em relação às empresas cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal 
e trabalhista segundo o disposto na Instrução Normativa SEGES nº 03/2018. 

8.12.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 

8.12.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 
encaminhar, no prazo de 02(duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das 
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 
da regularidade fiscal.  

8.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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. 

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

8.12 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 
convocado 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. 

8.13 A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

8.14. 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. 

8.15. 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. 

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

 

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.3. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.3.1. 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. 

9.3.2. 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, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
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serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances.  

 
 

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

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

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

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.3. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser no prazo de 02(duas) horas, a 

contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.3.1. 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. 

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

fins de pagamento. 

10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

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

10.4.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.3. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 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. 

11.4. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

11.4.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 

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

 

11.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.3. 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. 

12.4. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.3. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento 
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é 
de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, prorrogável na forma do 
art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

13.4. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao 
SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

13.4.1. A adjudicatária terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.  

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

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

13.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.6.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

14. DO PREÇO 

14.3. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.3. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

17. DO PAGAMENTO 
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17.3.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15(quinze) dias, contados a partir da 
data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

17.4.  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. 

17.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada. 

17.6.  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. 

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

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

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF ou TST, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério da contratante. 

17.10. 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.   

17.11. 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.  

17.12. 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.   

17.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

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

17.14.1. 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. 

17.15. 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 pelo 
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; 
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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 
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

18.3.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.3.2. apresentar documentação falsa; 

18.3.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.3.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.3.5. não mantiver a proposta; 

18.3.6. cometer fraude fiscal; 

18.3.7. comportar-se de modo inidôneo. 

18.4.    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. 

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

18.5.1. Multa de 8 % (oito por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

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

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

18.7. 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. 

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

18.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
compras@bahia.fiocruz.br. 

19.5. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
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19.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

19.7. 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. 

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

19.9. 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. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.3. 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.   

20.4. 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. 

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

20.6. 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. 

20.7. 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. 

20.8. 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. 

20.9. 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. 

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

20.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e 
www.bahia.fiocruz.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: na Seção de Compras, 
situada no Pavilhão Aluízio Prata à Rua Waldemar Falcão, nº 121 - Candeal - Salvador - Bahia, nos dias 
úteis, no horário das 08:00 ás 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

20.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

20.12.2. ANEXO II- Proposta; 
 

20.12.3. ANEXO III – Informações Complementares à Nota de Empenho-ICNE 
 

               Salvador-BA , ......... de ................................. de 2018 

 
VALDEYER GALVÃO DOS REIS 

Substituto Eventual do Ordenador de Despesas 
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PROCESSO N° 25383.100089/2018-14 
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 - IGM  

Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de meio de cultura e outros materiais de consumo de laboratório, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

DO BEM OFERTADO 
COD. 

CATMAT 
UNIDADE QUANTIDADE 

1 

ACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, OD OR DE ÉTER, PESO MOLECULAR 41,05 
G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PU REZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL REAGENTE P/ HPLC  

347148 
litro 2 

2 

ACIDO (HIDROXIETIL) PIPERAZINA ETANOSULFONICO, HEPES SAL SODICO, C8H17N2NAO4S, PO BRANCO 
CRISTALINO, 260,28 G /MOL, PUREZA MINIMA DE 99,5%, REAGENTE LIVRE DNASE E RNASE,TESTADO CULTURA 
. CELULAS, CAS 75277-39-3 

420391 
grama 1 

ITEM03  PRODUTO QUIMICO - ATENDER PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO Nº 214 e 416/2007-DIR   

3 

AGAROSE, PÓ, LIVRE DE DNASE E RNASE, MAIOR OU IGUAL A 1200 G/CM² (GEL A 1%) - FRASCO 500GR 
328129 frasco 1 

4 

ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA). MARCA SIGMA (363146), OU SIMILAR. 
413240 

grama 500 

ITEM 05 – DROGA - PRODUTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL DA ANVISA(REGISTRO JUNTO A ANVISA OU ISENÇÃO) 

5 

ANESTESICO CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/10ML SOLUÇAO INJETAVEL A 10%.FRASCO COM 10 ML. 
270114 

frasco 5 

ITEM 06   PRODUTO QUIMICO - ATENDER PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO Nº 214 e 416/2007-DIR   

6 

BOVINE SERUM ALBUMIN (ALBUMINA SERICA BOVINA), PO LIOFILIZADO, COM PUREZA MAIOR QUE 97%, PARA 
SER USADO COMO PADRAO. FRASCO CONTENDO 10 GRAMAS. 415798 

frasco 1 

7 

CONJUNTO PARA ANÁLISE, MISTURA PARA REAÇÃO, PARA PCR EM TEMPO REAL, TAQ DNA POLIMERASE C/ 
ANTICORPO, DNTPS, MGCL2, FLUORÓFORO, UNG, EM SOLUÇÃO TAMPONADA, ÁGUA LIVRE RNASE - MARCA : 
APPLIED BIOSYSTEMS - CATALOGO NUM 4444557 - 1U X 5ML OBS.: A UNIDADE REFERE-SE A UM FRASCO DE 5 
ML 

444899 
unidade 1 

8 

CONSTRUÇÃO GÊNICA TIMIZADA PARA EXPRESSÃO EM E. COLI CLONADO EM PLASMÍDEO COM RESISTÊNCIA 
A ANTIBIÓTICO. AS SEQUENCIAS DOS GENES TEM TAMANHO DE CERCA DE 1050 PARES DE BASES. UMA 
UNIDADE DO PRODUTO É APRESENTADO LIOFIOLIZADO EM TUBO PLÁSTICO ENTRE1,5-2,0ML. AS 
SEQUENCIAS SERÃO DEFINIDAS DO ATO DA COMPRA DEVIDO AO SIGILO NECESSÁRIO EXIGIDO POR UMA 
POSSÍVEL PATENTE. PRODUTO CUSTOMIZADO SEM REFERÊNCIA. UTILIZADO PARA AS CONSTRUÇÕES DOS 
PLASMÍDEOS PARA A EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS QUIMÉRICAS. SERÃO INFORMADOS AO VENCEDOR DA 
LICITAÇÃO POR QUESTÕES DE SIGILO PARA PATENTE. 

BR04417

72 

unidade 7 

9 

DESOXICOLATO DE SODIO, PO BRANCO, C2 H39NAO4, 414,55 G/MOL, PUREZA MINIMA DE 97%, REAGENTE, 
CAS 302-95-4. FRASCO 25 GRAMAS. 353505 

frasco 1 

10 

ENZIMA CONDROITINASE DE PROTEUS VULGARIS, LIOFILIZADO, 0.3-3 UNIDADES/MG SÓLIDO ( USANDO 
CONDROITINA SULFATADA C COMO SUBSTRATO). FRASCO COM 1,3 MG. 435838 

unidade 1 

11 
ENZIMA, DNASE I, PO LIOFILIZADO, 2500 U/MG, LIVRE DE RNASE 

413052 frasco 1 

12 

ENZIMA, PEPSINA DE MUCOSA GÁSTRICA SUÍNA, PÓ LIOFILIZADO, 0,7 FIP-U/MG, FRASCO 100GR, REF. 
1071850100 MARCA: MERCK SHELF LIFE (2 ANOS), OU SIMILAR, ITEM DE GELADEIRA. 435865 

frasco 1 

13 

GOLD ELISA CHAGAS - 480TT MARCA: REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO CÓDIGO REM: 02OR1222K5. 
ESPECIFICAÇÕES: TESTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI PELO MÉTODO DE 
ELISA INDIRETO. A MICROPLACA ESTÁ SENSIBILIZADA COM UMA COMBINAÇÃO DE ANTÍGENO RECOMBINANTE 
E ANTÍGENOS LISADOS PURIFICADOS DE T. CRUZI. O CONJUGADO É FORMADO POR ANTICORPOS 
MONOCLONAIS ANTI-IGG E ANTI-IGM HUMANA MARCADOS COM HRP (PEROXIDASE) E A REVELAÇÃO É FEITA 
COM TMB. OS REAGENTES QUE COMPÕEM O KIT SÃO CODIFICADOS POR COR E A PIPETAGEM DE AMOSTRA 
PODE SER MONITORADA VISUALMENTE OU ESPECTROFOTOMETRICAMENTE. APRESENTAÇÃO: KIT COM 480 
TESTES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 10162410454. N.C.M.: 3002.15.90. TEMPERATURA DE 
ARMAZENAGEM: 2 A 8ºC. UNIDADE=KIT. 

407447 

unidade 1 

ITEM 14 – MEDICAMENTO - PRODUTO SUJEITO AO CONTROLE DA ANVISA (REGISTRO JUNTO A ANVISA OU ISENÇÃO) 

14 

ISOFLURANO, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, APRESENTADO EM FRASCOS DE VIDRO DE COR ÂMBAR. FRASCO 
DE 100 ML. 268469 

frasco 2 
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2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1.  A aquisição do bem se torna necessária uma vez que trata-se de materiais requisitados 
justificadamente nas RCOs constantes do processo, com o objetivo de permitir a continuidade dos trabalhos 
de pesquisa efetuados nas unidades demandantes. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. A aquisição é de bem comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 
2002 e a natureza da despesa é 33.90.30 – material de consumo. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30(trinta) dias, contados da data da assinatura das 
Informações Complementares à Nota de Empenho, em remessa única, no Órgão – Instituto Gonçalo Moniz -  /  

15 

KIT 1X96 POÇOS, ENSAIO PRÉ-MISTURADO COM BASE EM GRÂNULOS MAGNÉTICOS MULTIPLEX USADO PARA 
QUANTIFICAR 27 CITOCINAS (IL-1BETA, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-15, 
IL-17, EOTAXINA, FGF BÁSICO, G-CSF, GM- CSF, IFN-GAMA, IP-10, MCP-1 (MCAF), MIP-1ALFA, MIP-1BETA, PDGF-
BB, RANTES, TNF-ALFA, VEGF) EM SOBRENADANTES, SORO OU PLASMA DE CÉLULAS CELULARES HUMANAS 
COM O BIO - SISTEMA PLEX (OU SISTEMA LUMINEX). ESTE ENSAIO É FORNECIDO EM UM ÚNICO FORMATO DE 
PLACA DE 96 POÇOS QUE INCLUI TODOS OS COMPONENTES DE ENSAIO NECESSÁRIOS EM UMA CAIXA. INCLUI 
PÉROLAS MAGNÉTICAS CONJUGADAS COM ANTICORPOS (10X), ANTICORPOS DE DETECÇÃO (10X), PADRÕES 
, TAMPÕES, DILUENTES, ESTREPTAVIDINA-PE, PLACA DE FUNDO PLANA E FITA ADESIVA. MARCA BIO-RAD, 
REF.: M500KCAF0Y. UNIDADE=KIT. 

386392 

unidade 1 

16 

KIT BIOLISA HIV 1/2/O E UM ENSAIO IMUNOENZIMATICO EM FASE SOLIDA BASEADO NO PRINCIPIO 
“SANDUICHE”PARA A DETECÇAO DE ANTICORPOS TOTAIS (IGG, IGM E IGA) PARA HIV-1, HIV-2, E/OU SUBTIPO 
O EM SORO HUMANO OU PLASMA. A MICROPLACA E REVESTIDA COM ANTIGENOS HIV RECOMBINANTES 
ESPECIFICOS PARA HIV-1(P24, GP 41), HIV-2 (GP36) E SUBTIPO O. 

196910 

unidade 1 

17 
KIT PARA DETECÇÃO DE CITOTOXICIDADE (CYTOTOXICITY DETECTION KIT PLUSLDH). MARCA ROCHE 
(04744926001) OU SIMILAR. 196910 unidade 1 

18 

KIT PARA DETERMINAÇÃO DE CRESCIMENTO CELULAR, MTT. MARCA SIGMA (CGD1-1KT) OU SIMILAR. 
196910 

unidade 1 

19 
MEIO DE CULTURA - AGAR CARVÃO - FRASCO 500GR - MARCA : DIFCO - REF 4398123/298123 . 

408445 frasco 1 

20 

MEIO DE CULTURA AGAR INFUSAO DE CEREBRO E CORACAO (BHI), MARCA DIFCO - CODIGO 003717/237-500. 
FORNECER EM FRASCO DE 500 GR. 326281 grama 500 

21 

MEIO DE MONTAGEM RÁPIDO PARA MICROSCOPIA. INSOLÚVEL EM ÁGUA A 20ºC. DENSIDADE DE 0.95 G/CM3 
(20 °C). FORNECER O PRODUTO ENTELLAN NEW, DA MERCK, REF 1079610100, EM FRASCO DE 100ML. 352043 

frasco 1 

22 

NAVALHA PARA MICRÓTOMO, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 80 MM, LARGURA 14 MM, TIPO DESCARTÁVEL, 
USO LABORATORIAL, APLICACAO MICRÓTOMO ROTATIVO DE PARAFINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
PERFIL ALTO. CAIXA COM 50 NAVALHAS - MARCA: LEICA 420182 

unidade 750 

23 

PALETE PLASTICO, ROTOMOLDADO, LISO, 5 PES, TAMANHO 60 X 60 X 90CM, SEM SOLDAS OU EMENDAS, 
PRODUZIDO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE (PEMD), ATOXICO E RESISTENTE A INTEPERIES. 150269 

unidade 15 

24 

REAGENTE ANALÍTICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO TNF ALFA CAMUNDONGO, TESTE, ELISA - 
TESTE 1X96 421839 

teste 1 

25 

REAGENTE ANALÍTICO, FAGO AUXILIAR, M13KO7 - FORNECER EM FRASCO DE 1ML 
417109 

frasco 1 

26 

REAGENTE ANALÍTICO,, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO IL-6 DE CAMUNDONGO, TESTE, ELISA - TESTE 
1X96 421835 

teste 1 

27 

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO ANTI 
HTLV 1 E 2, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE PARA 96 AMOSTRAS. 379335 

teste 1 

28 

REAGENTE PARA QUANTIFICAÇAO DE PROTEINAS PELO METODO DO ACIDO BICINCONINICO (BCA) NO 
INTERVALO DE CONCENTRAÇAO 0,5-30 UG/ML - KIT 419507 

unidade 1 

ITEM  29 –EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

29 
RESPIRADOR FACIAL COM CARVÃO ATIVADO 63401 unidade 2 

30 

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS PÓS CORRIDA ELETROFORÉTICA EM GEL (AGAROSE E 
POLIACRILAMIDA) PARA RETIRADA DOS MESMOS DO GEL E POSTERIOR ANÁLISE POR SEQUENCIAMENTO, 
ETC. 196910 

unidade 1 

31 
TRIPSINA, SOLUÇAO SALINA, DE PANCREAS PORCINO, 10X, COM EDTA - FORNECER EM FRASCO COM 100 ML 424416 frasco 2 

ITEM 32 – DROGA - PRODUTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL DA ANVISA (REGISTRO JUNTO A ANVISA OU ISENÇÃO) 

32 

XILAZINA CLORIDRATO, 20 MG/ML, SOLUÇAO INJETAVEL, USO VETERINARIO.FRASCO 10 ML 
408845 frasco 5 
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UASG 254422 - Seção de Almoxarifado – Rua Waldemar Falcão, 121 – Candeal – Salvador – Bahia – CEP 
40296-710,  no horário de segunda a sexta, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:30. 

4.1.1. O prazo de validade, será de no mínimo 80%, quando da entrega do item, devendo constar na 
embalagem original do fabricante, sem violação. 

4.1.1.1. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente 
o defeito. 

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05(cinco) dias, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

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 eletrônica, devendo ser substituídos no 
prazo de  05(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

 4.3.1 Na embalagem original do fabricante do bem, deverá conter as seguintes informações: número de 
registro junto a ANVISA, para produtos para saúde e saneante/droga/medicamento, prazo de validade, 
código de barras. 

4.3.2. Do fornecedor deverá conter identificação do telefone de contato na embalagem, sem 
prejuízo das informações exigidas no subitem 4.3.1. 

 

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05(cinco) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1.1. São obrigações da Contratante: 

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

5.1.1.2. 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. 

5.1.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

5.1.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 

5.1.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

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

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta eletrônica, 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 Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia. 

6.2. 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). 

6.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos. 

6.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

6.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

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

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

8. 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. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação. 

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

10.1.3. Fraudar na execução do contrato. 
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10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo. 

10.1.5. Cometer fraude fiscal. 

10.1.6. Não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante. 

10.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 10%(dez por cento)  dias. 

10.2.3. Multa compensatória de 8%(oito por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto. 

10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois 
anos. 

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

10.2.7. 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. 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 

10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 

10.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

10.3.4. 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. 

10.3.5. 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. 

10.3.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
 

Aprovo o presente Termo de Referência, na forma do art. 9º, Inciso II, do Decreto nº 5.450/2005, autorizo 
a abertura do Pregão, conforme o disposto no art. 8º, Inciso III, do Decreto n.º 5.450/2005 e designo os 
pregoeiros e equipes de apoio designados na Portaria nº 005/2018 – DIR, de 17/01/2018 a conduzirem 
o Pregão.  
 

 
VALDEYER GALVÃO DOS REIS 

 
Substituto Eventual do Ordenador de Despesas 
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PROCESSO N° 25383.100089/2018-14 
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 - IGM  

Anexo II 

Modelo de Proposta  
                                          
Objeto: Aquisição de meio de cultura e outros materiais de consumo de laboratório, condições, 

quantidades, unidade, exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I. 
 
Data e horário: (deverá ser considerada a abertura da sessão pública pelo sistema do Comprasnet)    
 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

DO BEM OFERTADO 
UNIDADE 

 
QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
 (R$) 

1 

ACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, OD OR DE ÉTER, PESO MOLECULAR 
41,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PU REZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ HPLC litro 2 

 

 

2 

ACIDO (HIDROXIETIL)PIPERAZINA ETANOSULFONICO, HEPES SAL SODICO, C8H17N2NAO4S, PO 
BRANCO CRISTALINO, 260,28 G /MOL, PUREZA MINIMA DE 99,5%, REAGENTE LIVRE DNASE E 
RNASE,TESTADO CULTURA . CELULAS, CAS 75277-39-3 grama 1 

 

 

3 

AGAROSE, PÓ, LIVRE DE DNASE E RNASE, MAIOR OU IGUAL A 1200 G/CM² (GEL A 1%) - FRASCO 
500GR frasco 1 

 

 

4 
ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA). MARCA SIGMA (363146), OU SIMILAR. 

grama 500 
 

 

5 

ANESTESICO CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/10ML SOLUÇAO INJETAVEL A 10%.FRASCO COM 10 
ML. frasco 5 

 

 

6 
BOVINE SERUM ALBUMIN (ALBUMINA SERICA BOVINA), PO LIOFILIZADO, COM PUREZA MAIOR QUE 
97%, PARA SER USADO COMO PADRAO. FRASCO CONTENDO 10 GRAMAS. frasco 1 

 
 

7 

CONJUNTO PARA ANÁLISE, MISTURA PARA REAÇÃO, PARA PCR EM TEMPO REAL, TAQ DNA 
POLIMERASE C/ ANTICORPO, DNTPS, MGCL2, FLUORÓFORO, UNG, EM SOLUÇÃO TAMPONADA, 
ÁGUA LIVRE RNASE - MARCA : APPLIED BIOSYSTEMS - CATALOGO NUM 4444557 - 1U X 5ML OBS.: A 
UNIDADE REFERE-SE A UM FRASCO DE 5 ML unidade 1 

 

 

8 

CONSTRUÇÃO GÊNICA TIMIZADA PARA EXPRESSÃO EM E. COLI CLONADO EM PLASMÍDEO COM 
RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICO. AS SEQUENCIAS DOS GENES TEM TAMANHO DE CERCA DE 1050 
PARES DE BASES. UMA UNIDADE DO PRODUTO É APRESENTADO LIOFIOLIZADO EM TUBO PLÁSTICO 
ENTRE1,5-2,0ML. AS SEQUENCIAS SERÃO DEFINIDAS DO ATO DA COMPRA DEVIDO AO SIGILO 
NECESSÁRIO EXIGIDO POR UMA POSSÍVEL PATENTE. PRODUTO CUSTOMIZADO SEM REFERÊNCIA. 
UTILIZADO PARA AS CONSTRUÇÕES DOS PLASMÍDEOS PARA A EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS 
QUIMÉRICAS. SERÃO INFORMADOS AO VENCEDOR DA LICITAÇÃO POR QUESTÕES DE SIGILO PARA 
PATENTE. unidade 7 

 

 

9 

DESOXICOLATO DE SODIO, PO BRANCO, C2 H39NAO4, 414,55 G/MOL, PUREZA MINIMA DE 97%, 
REAGENTE, CAS 302-95-4. FRASCO 25 GRAMAS. 

frasco 1 

 

 

10 

ENZIMA CONDROITINASE DE PROTEUS VULGARIS, LIOFILIZADO, 0.3-3 UNIDADES/MG SÓLIDO ( 
USANDO CONDROITINA SULFATADA C COMO SUBSTRATO). FRASCO COM 1,3 MG. unidade 1 

 

 

11 
ENZIMA, DNASE I, PO LIOFILIZADO, 2500 U/MG, LIVRE DE RNASE 

frasco 1 
 

 

12 

ENZIMA, PEPSINA DE MUCOSA GÁSTRICA SUÍNA, PÓ LIOFILIZADO, 0,7 FIP-U/MG, FRASCO 100GR, 
REF. 1071850100 MARCA: MERCK SHELF LIFE (2 ANOS), OU SIMILAR, ITEM DE GELADEIRA. 

frasco 1 

 

 

13 

GOLD ELISA CHAGAS - 480TT MARCA: REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO CÓDIGO REM: 02OR1222K5. 
ESPECIFICAÇÕES: TESTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI PELO 
MÉTODO DE ELISA INDIRETO. A MICROPLACA ESTÁ SENSIBILIZADA COM UMA COMBINAÇÃO DE 
ANTÍGENO RECOMBINANTE E ANTÍGENOS LISADOS PURIFICADOS DE T. CRUZI. O CONJUGADO É 
FORMADO POR ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-IGG E ANTI-IGM HUMANA MARCADOS COM HRP 
(PEROXIDASE) E A REVELAÇÃO É FEITA COM TMB. OS REAGENTES QUE COMPÕEM O KIT SÃO 
CODIFICADOS POR COR E A PIPETAGEM DE AMOSTRA PODE SER MONITORADA VISUALMENTE OU 
ESPECTROFOTOMETRICAMENTE. APRESENTAÇÃO: KIT COM 480 TESTES. REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE: 10162410454. N.C.M.: 3002.15.90. TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: 2 A 8ºC. 
UNIDADE=KIT. unidade 1 

 

 

14 
ISOFLURANO, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, APRESENTADO EM FRASCOS DE VIDRO DE COR ÂMBAR. 
FRASCO DE 100 ML. frasco 2 

 
 

15 

KIT 1X96 POÇOS , ENSAIO PRÉ-MISTURADO COM BASE EM GRÂNULOS MAGNÉTICOS MULTIPLEX 
USADO PARA QUANTIFICAR 27 CITOCINAS (IL-1BETA, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, 
IL-12 (P70), IL-13, IL-15, IL-17, EOTAXINA, FGF BÁSICO, G-CSF, GM- CSF, IFN-GAMA, IP-10, MCP-1 
(MCAF), MIP-1ALFA, MIP-1BETA, PDGF-BB, RANTES, TNF-ALFA, VEGF) EM SOBRENADANTES, SORO 
OU PLASMA DE CÉLULAS CELULARES HUMANAS COM O BIO - SISTEMA PLEX (OU SISTEMA 
LUMINEX). ESTE ENSAIO É FORNECIDO EM UM ÚNICO FORMATO DE PLACA DE 96 POÇOS QUE 
INCLUI TODOS OS COMPONENTES DE ENSAIO NECESSÁRIOS EM UMA CAIXA. INCLUI PÉROLAS 
MAGNÉTICAS CONJUGADAS COM ANTICORPOS (10X), ANTICORPOS DE DETECÇÃO (10X), PADRÕES unidade 1 
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OBSERVAÇÃO:  
 
Prazo de entrega: 
 
Validade da Proposta: 
 
Local e data: ______________________ 

Representante legal 

RG nº 

CPF nº

, TAMPÕES, DILUENTES, ESTREPTAVIDINA-PE, PLACA DE FUNDO PLANA E FITA ADESIVA. MARCA 
BIO-RAD, REF.: M500KCAF0Y. UNIDADE=KIT. 

16 

KIT BIOLISA HIV 1/2/O E UM ENSAIO IMUNOENZIMATICO EM FASE SOLIDA BASEADO NO PRINCIPIO 
“SANDUICHE”PARA A DETECÇAO DE ANTICORPOS TOTAIS (IGG, IGM E IGA) PARA HIV-1, HIV-2, E/OU 
SUBTIPO O EM SORO HUMANO OU PLASMA. A MICROPLACA E REVESTIDA COM ANTIGENOS HIV 
RECOMBINANTES ESPECIFICOS PARA HIV-1(P24, GP 41), HIV-2 (GP36) E SUBTIPO O. 

unidade 1 

 

 

17 
KIT PARA DETECÇÃO DE CITOTOXICIDADE (CYTOTOXICITY DETECTION KIT PLUSLDH). MARCA 
ROCHE (04744926001) OU SIMILAR. unidade 1 

 
 

18 

KIT PARA DETERMINAÇÃO DE CRESCIMENTO CELULAR, MTT. MARCA SIGMA (CGD1-1KT) OU 
SIMILAR. 

unidade 1 

 

 

19 
MEIO DE CULTURA - AGAR CARVÃO - FRASCO 500GR - MARCA : DIFCO - REF 4398123/298123 . 

frasco 1 
 

 

20 

MEIO DE CULTURA AGAR INFUSAO DE CEREBRO E CORACAO (BHI), MARCA DIFCO - CODIGO 
003717/237-500. FORNECER EM FRASCO DE 500 GR. grama 500 

 

 

21 

MEIO DE MONTAGEM RÁPIDO PARA MICROSCOPIA. INSOLÚVEL EM ÁGUA A 20ºC. DENSIDADE DE 
0.95 G/CM3 (20 °C). FORNECER O PRODUTO ENTELLAN NEW, DA MERCK, REF 1079610100, EM 
FRASCO DE 100ML. frasco 1 

 

 

22 

NAVALHA PARA MICRÓTOMO, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 80 MM, LARGURA 14 MM, TIPO 
DESCARTÁVEL, USO LABORATORIAL, APLICACAO MICRÓTOMO ROTATIVO DE PARAFINA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL ALTO. CAIXA COM 50 NAVALHAS - MARCA: LEICA unidade 750 

 

 

23 

PALETE PLASTICO, ROTOMOLDADO, LISO, 5 PES, TAMANHO 60 X 60 X 9CM (APROXIMADAMENTE), 
SEM SOLDAS OU EMENDAS, PRODUZIDO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE (PEMD), ATOXICO 
E RESISTENTE A INTEPERIES. unidade 15 

 

 

24 

REAGENTE ANALÍTICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO TNF ALFA CAMUNDONGO, TESTE, 
ELISA - TESTE 1X96 teste 1 

 

 

25 
REAGENTE ANALÍTICO, FAGO AUXILIAR, M13KO7 - FORNECER EM FRASCO DE 1ML 

frasco 1 
 

 

26 
REAGENTE ANALÍTICO,, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO IL-6 DE CAMUNDONGO, TESTE, 
ELISA - TESTE 1X96 teste 1 

 
 

27 

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 
QUANTITATIVO ANTI HTLV 1 E 2, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE PARA 96 AMOSTRAS. teste 1 

 

 

28 

REAGENTE PARA QUANTIFICAÇAO DE PROTEINAS PELO METODO DO ACIDO BICINCONINICO (BCA) 
NO INTERVALO DE CONCENTRAÇAO 0,5-30 UG/ML - KIT unidade 1 

 

 

29 
RESPIRADOR FACIAL COM CARVÃO ATIVADO 

unidade 2 
 

 

30 

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS PÓS CORRIDA ELETROFORÉTICA EM GEL 
(AGAROSE E POLIACRILAMIDA) PARA RETIRADA DOS MESMOS DO GEL E POSTERIOR ANÁLISE POR 
SEQUENCIAMENTO, ETC. unidade 1 

 

 

31 
TRIPSINA, SOLUÇAO SALINA, DE PANCREAS PORCINO, 10X, COM EDTA - FORNECER EM FRASCO 
COM 100 ML frasco 2 

 
 

32 

XILAZINA CLORIDRATO, 20 MG/ML, SOLUÇAO INJETAVEL, USO VETERINARIO.FRASCO 10 ML 
frasco 5 
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PROCESSO N° 25383.100089/2018-14 
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 - IGM  
      

ANEXO III 

   INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À NOTA DE EMPENHO 2018NE DE  
1.   O presente contrato será regido pela  Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, da Instrução Normativa SEGES nº 03/2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

2. Objeto do contrato: Aquisição de                         , conforme especificações, disposições, condições, quantidades, 
unidade, exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste instrumento. 

3.   Entrega e aceitação do objeto pela fiscalização, conforme Termo de Referência – Anexo I, parte integrante 
deste instrumento. 

4. Processo nº 25383.100089/2018-14                                       Pregão Eletrônico nº 18/2018 

5. Contratada:                                                                              CNPJ:  

6.   Dotação Orçamentária:   Nota de Empenho: 2018NE       Programa de Trabalho: 10571201583150001 
 Elemento de Despesa: 339030                     Fonte de Recursos: 6151000000               Exercício: 2018 

9.  PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1.      O pagamento será realizado no prazo de até 15(quinze) dias, contados a partir da data final do período 
de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente 
indicados pelo contratado. 
9.2.        Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 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. 
9.3.        O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 
nota fiscal apresentada. 
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 e ao TST para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
9.7. Constatando-se, junto ao SICAF ou TST, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 
9.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
9.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
9.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 
9.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 
9.12.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
9.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, alterada pela LC nº 147, de 2014, 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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9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, 
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
VP = [0,0001666667 x n] + 1 x VM 
VP = VALOR DA PARCELA A SER PAGA 
N = NÚMERO DE DIAS ENTRE A DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO E A DATA DO EFETIVO 
PAGAMENTO 
VM = VALOR MENSAL DO CONTRATO 
0,0001666667 = COEFICIENTE DIÁRIO DE JUROS. 
 
9.13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
9.13.2. Os encargos moratórios que a contratada fizer jus e não forem solicitados no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da emissão da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será objeto de preclusão. 
 
9.13.3. O crédito adquirido pela contratada em razão de contrato celebrado com a FIOCRUZ não poderá 
ser transferido a terceiros, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
 

10. Recebimento do objeto: Na forma do item 16 do Edital/Termo de Referência. 

11. Rescisão, forma e efeitos: arts. 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93. 

12. Obrigação da contratada: Na forma do item 17 do Edital/Termo de Referência. 

13 A proposta comercial de ___/___/______, integra este instrumento, independente de transcrição. 

14. Regularidade da contratada: A regularidade da contratada foi aferida por meio das consultas ao SICAF, TST, 
CEIS, CNJ e CADIN, em, anexadas às fls. ____ processo nº 25383.100089/2018-14. 

15. As partes contratantes ficam cientes de que o foro para dirimir as questões que não forem solucionadas na 
via administrativa será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro, por imposição de ordem 
Constitucional. 

Salvador-Ba, ___/___/2018 
 

 
  _______________________________________                             ______________________________ 
 Autoridade competente do Instituto Gonçalo Moniz                              Representante legal da contratada  

 


