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MINUTA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO

INSTITUTO GONÇALO MONIZ

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022

(Processo Administra�vo n° 25383.000184/2022-03)

Torna-se público, que o Ins�tuto Gonçalo Moniz – Fundação Oswaldo Cruz,  por meio do  Serviço de Compras, sediado na Rua Waldemar Falcão, nº 121, Candeal,
Salvador, Bahia, realizará licitação para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, do Decreto n° 8.538, de 06
de outubro de 2015, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Instrução Norma�va SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução
Norma�va SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações vigentes, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES:

Portaria do Ministério da Jus�ça nº 1.274, de 2003, Lei nº 10.357, de 2001, Portaria de Padronização nº 214, de 2007 e 416, de 2007-PR e demais legislações
vigentes.

Data da sessão: 04/08/2022

Horário: 09.30 hs

Local: Portal de Compras do Governo Federal – h�ps://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: menor preço por item

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de reagentes e equipamentos e outros bens des�nados ao atendimento
das a�vidades do Serviço de Microscopia Eletrônica, Serviço de Histotecnologia e Plataforma de Citometria de Fluxo, conforme condições, quan�dades 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 par�cipação em quantos itens forem de
seu interesse.

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

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema de compras governamentais e as especificações constantes
deste Edital, prevalecerão as do Termo de Referência (Anexo I).

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

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

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de cer�ficado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

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

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en�dade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

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

4.1.2.  Os itens 05 a 14, 16 a 24, 27 a 29 terão ampla par�cipação e os de 01 a 04, 15, 25 e 26, 30 e 31  a par�cipação será exclusiva às microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.1.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades coopera�vas mencionadas no ar�go 34
da Lei nº11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa �sica e para o microempreendedor individual- MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

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

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

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).

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

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação.

4.2.6. En�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio, pois o objeto a ser licitado não tratam de contratações de grandes vultos e de grande
complexidade técnica.

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.3. Como condição para par�cipação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. Nos itens exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame.

4.3.1.2. Nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos.

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

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

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

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente.

4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal.

4.3.8. Que o objeto é prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

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

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

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

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

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. Valor unitário do item e total.

6.1.2. Marca.

6.1.3. Fabricante.

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando no que for aplicável, referência e
código.

6.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

6.3. 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.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis�ndo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando par�ciparem de licitações
públicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União
e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
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termos do art. 71, inciso IX, da Cons�tuição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. 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.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

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

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

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

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir
a melhor oferta deverá ser de 0,05 (cinco centavos).

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.20. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a
verificação automá�ca, junto à Receita Federal, do porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte par�cipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

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

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

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

7.26.1. No país.

7.26.2. Por empresas brasileiras.

7.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

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

7.27. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
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7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao úl�mo lance ofertado, após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares dos materiais, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

7.28.3.  É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido no subitem 7.28.2., a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

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

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

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

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02
(duas), sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido no subitem 8.6., a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracterís�cas do material ofertado, tais como: marca,
modelo, referencia, �po, fabricante e procedência, catálogo e/ou folheto e ainda  a) fórmula química; b) grau de pureza e limites máximos de impurezas; c)
informações no rótulo ou na embalagem de cada reagente, tais como: nome do produto; concentração (quando aplicável), número do lote, condições de
armazenamento e procedência e d) cer�ficado de análise do controle de qualidade do fabricante e e) a Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico
(FISPQ), além de outras informações e documentos per�nentes, encaminhadas por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicado pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

8.9. Nos itens não exclusivos para a par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro
passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União - TCU(h�ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:).

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (h�ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

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

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

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

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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9.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma�va
SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante u�lização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú�l anterior à data prevista para recebimento das propostas;

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

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas), sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permi�dos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos per�nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da respec�va sede.

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

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

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

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

9.8.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País.

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

9.9.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS).

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus�ça do trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de
nega�va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9.9.5. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

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

9.9.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte e uma vez constatada a
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de jus�fica�va.

9.9.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

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

9.9.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.9.10. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA



22/07/2022 13:30 SEI/FIOCRUZ - 1894048 - Edital - Aquisição - Pregão Eletrônico

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1942577&infra_sistema=1… 6/20

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

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

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes úl�mos.

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

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

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se
for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

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

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

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

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

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repe�dos os atos anulados e os que dele dependam.

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

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

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

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

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1.  Não haverá exigência de garan�a contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinar a Ata
de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.

16.2. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilizá-la no SEI (acesso à sistema de processo eletrônico)
para esse fim. ou por outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvida no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento ou da
disponibilização no SEI (acesso ao sistema de processo eletrônico).

16.3. O prazo estabelecido no subitem 16.2. para assinatura da Ata de Registro de Preços, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito pela Administração.
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16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a
indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respec�vas quan�dades, preços registrados e demais condições.

16.5. Será incluído na Ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência
da classificação do certame.

16.5. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da sua publicação, não podendo ser prorrogada.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de até 05(cinco) dias úteis,  contados da data da homologação, para realização do
cadastro de seu representante legal e de suas testemunhas, no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, que deverá ser através do Link de cadastro de usuário
externo [2]: h�ps://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_e
xterno=0.

17.1.1. O SEI é o sistema de informação onde tramita o processo digital da presente contratação.

17.1.2.  O cadastro do adjudicatário é obrigatório, no prazo disposto no subitem 17.1., para fins de assinatura eletrônica dos instrumentos contratuais, sob pena
de decair do direito à contratação nos termos do art. 65 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 do mesmo diploma e demais
cominadas em Lei e neste Edital.

17.2. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emi�do instrumento equivalente.

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

17.4. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura o Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-
lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou
outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de até 05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso
ao sistema de processo eletrônico.

17.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus�ficada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.6. O aceite da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, emi�da à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

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

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

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

17.7. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

17.8. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no
âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.8.1. 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
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

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

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

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

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sen�do geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

21. DO PAGAMENTO

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

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

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administra�va, em observância à Portaria nº 150/2019-Cogead, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1. Não assinar a Nota de Empenho, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta.

22.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível.

22.1.3. Apresentar documentação falsa.

22.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

22.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

22.1.6. Não man�ver a proposta.
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22.1.7. Cometer fraude fiscal.

22.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injus�ficadamente.

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

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

22.4.2.   Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante.

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

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

22.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem acima também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administra�va neste Edital.

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

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

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

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

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

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

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

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

22.13. Serão observados os termos a Portaria nº 150/2019-Cogead, sobre as condutas e a dosimetria na aplicação das penalidades de impedimento de licitar e
contratar, previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no âmbito da Fiocruz, disponibilizada no site do IGM www.bahia.fiocruz.br.

22.14.    As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa compe��va, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

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

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

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será u�lizada acaso o melhor colocado no certame
não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos ar�gos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

24.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras.bahia@fiocruz.br,  ou por pe�ção dirigida ou protocolada no endereço Rua
Waldemar Falcão, 121 – Setor de Protocolo – Prédio da Administração – Candeal – Salvador – Bahia.

24.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02(dois) dias
úteis, contados da data de recebimento da impugnação.

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

24.4. 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.

24.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

24.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par�cipantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

mailto:compras.bahia@fiocruz.br
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25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

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

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

25.4. 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.

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

25.6. 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.

25.7. 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.

25.8. 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.

25.9.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.

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

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br , e também poderão ser lidos e/ou ob�dos no endereço
eletrônico www.bahia.fiocruz.br e na rua Waldemar Falcão, 121 – Candeal – Salvador – Bahia, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 11:30 horas e das
13:30 horas às 16:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administra�vo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

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

 

Salvador , 19 de julho de 2022

 

Ordenador de Despesas

 

Maria do Livramento Cavalcante Queiroz

Pregoeira - Mat. : 6464822

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO (COMPRAS)

Fundação Oswaldo Cruz

PREGÃO Nº 005/2022

(Processo Administra�vo n.° 25383.000184/2022-03)

1.  OBJETO

1.1. Aquisição de Aquisição de reagentes e outros bens de consumo e equipamentos des�nados ao atendimento das a�vidades do Serviço Microscopia
Eletrônica, Serviço de Histotecnologia e Plataforma de Citometria de Fluxo do Ins�tuto Gonçalo Moniz, conforme condições, quan�dades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

 ITEM IDENTIFICAÇÃO
CATMAT ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

ITENS 01 e 11
SUJEITO AO CONTROLE DA POLÍCIA FEDERAL 

ATENDER PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO

1 361785

ÁCIDO CLORÍDRICO: HCL; PM 36.46 G/MOL. DENSIDADE: 1.19 G/CM3 (20°C). PH ˂ 1 (H₂O,
20°C). LMI DE SULFATO, SULFITO, AMÔNIO, CLORO LIVRE, ZN, BR, CD, PB, CU ≤ 0.0005%; AS ≤
0.01 PPM; FE ≤ 0.02 PPM; SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS EXTRAÍDAS ˂ 5 PPM. FORNECER EM
FRASCO DE 1L. CONTROLADO PELA PF.

2 LITRO

2 356960
ACIDO FOSFOMOLIBDICO, CRISTAL AMARELO BRILHANTE, CORROSIVO, H3[P(MO3 O10)4].X
H2O, (1825,25 G + X H2O) G/MOL , REAGENTE P.A., FORNECER EM FRASCO COM 100 G - CAS
51429-74-4 ATENDER PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO

200 GRAMAS

3 361163

ACIDO FOSFOTUNGSTICO (PTA), ASPECTO FISICO CRISTAL BRANCO OU ACINZENTADO A
VERDE AMARELADO, FORMULA QUIMICA H3[P(W3O10)4]. XH2O, PESO MOLECULAR
2880,17 G + XH20 G/MOL, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE, FORNECER EM FRASCO
COM 100G - CAS 12501-23-4 ATENDER PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO

200 GRAMAS

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.bahia.fiocruz.br/
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4 403723 ÁLCOOL ETÍLICO, ABSOLUTO, ANIDRO 99,3 INPM (99,5 GL), C2H6O OU C2H5O4, PM 46,07.
FORNECER FRASCO DE 1L. MARCA SANTA CRUZ

1000 LITRO

5 420283 ANTICORPO SECUNDARIO ANTI IGG DE CABRA, PRODUZIDO EM COELHO, CONJUGADO COM
PEROXIDASE (HRP), FRASCO COM 1MG 3 FRASCO

6 432258 ANTICORPO SECUNDÁRIO FEITO EM CABRA, POLICLONAL, CONJUGADO À HRP, APLICAÇÕES:
ELISA, IMUNOHISTOQUÍMICA E WESTERN BLOT, REATIVIDADE: COELHO, VOLUME: 1 ML. 3 FRASCO

7 424985
ANTICORPO SECUNDÁRIO POLICLONAL PRODUZIDO EM CABRA, ANTI-RATO, ISOTIPO IGG
H&L CONJUGADO A PEROXIDASE (HRP), PH 7,4. CONTÉM 0.1% PROCLIN, PBS, 1% BSA, 30%
GLICEROL. FRASCO DE 500 ΜG

3 FRASCO

8 344817
AZUL DE ANILINA HIDROSOLUVEL, C37H27N3NA2O9S3, PM 799,8G/MOL, CAS: 28983-56-4,
FORNECER EM EMBALAGEM DE 25 GRAMAS, CÓDIGO 95290-25G, MARCA SIGMA-ALDRICH
OU SIMILAR. ATENDER PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO

2 FRASCO

9 344817

AZUL DE ANILINA SAL DIAMÔNIO (ANILINE BLUE DIAMMONIUM SALT), CERTIFICADO PELA
BIOLOGICAL STAIN COMISSION PARA USO NA COLORAÇÃO DE MALLORY PARA TECIDO
CONJUNTIVO, E NO TRICRÔMICO DE GOMORI. FÓRMULA MOLECULAR: C37H32N5O9S3;
P.M.: 786,87; CAS: 66687-07-8. FORNECER FRASCO DE 25G, MARCA SIGMA-ALDRICH
(415049-25G) OU SIMILAR. ATENDER PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO

3 FRASCO

10 361068
AZUL DE TOLUIDINA: C15H16CLN3S; PM 305.83; CAS 92-31-9. GRAU DE PUREZA ≥ 80%.
SOLÚVEL EM ÁGUA (3%, 25ºC) E EM ETANOL (1.5%, 25ºC). PERDA NA SECAGEM ≤ 8%.
FORNECER EM EMBALAGEM DE 25G. ATENDER PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO

2 FRASCO

11
348073

 

CARVÃO ATIVADO, PURO, REAGENTE P.A., EM PÓ, APLICADO PARA A ADSORÇÃO DE
CORANTES E OUTROS REAGENTES. FÓRMULA MOLECULAR: C; P.M.: 12,01; CAS: 7440-44-0.
PERCENTUAL DE ÂNIONS: CLORETO (CL-): ≤100 MG/KG, SULFATO (SO42-): ≤100 MG/KG.
PERCENTUAL DE CÁTIONS: COBRE (CU): ≤25 MG/KG, FERRO (FE): ≤300 MG/KG, CHUMBO
(PB): ≤10 MG/KG, ZINCO (ZN): ≤10 MG/KG. FORNECER EMBALAGEM DE 250G, MARCA
SIGMA-ALDRICH (31616-250G) OU SIMILAR. CONTROLADO PELA PF. ATENDER PORTARIA DE
PADRONIZAÇÃO

1000 GRAMA

12 424233
CASSETE COM TAMPA PARA FECHAMENTO COM UM UNICO MOVIMENTO, COM TRES FACES
PARA ESCRITA, SENDO DUAS LATERAIS E UMA FRONTAL, RESISTENTE AOS SOLVENTES
UTILIZADOS NA HISTOLOGIA.COR VERDE - PACOTE COM 500 UN

3000 UNIDADE

13 424233
CASSETE COM TAMPA PARA FECHAMENTO COM UM UNICO MOVIMENTO, COM TRES FACES
PARA ESCRITA, SENDO DUAS LATERAIS E UMA FRONTAL, RESISTENTE AOS SOLVENTES
UTILIZADOS NA HISTOLOGIA.COR AMARELA .PACOTE COM 500 UN

3000 UNIDADE

14 327188
CORANTE, VERDE LUZ AMARELO, PO -FORMULA QUIMICA C37H34N2O9S3NA2, MASSA
MOLECULAR 792.86 G/MOL.- FORNECER EM FRASCO DE 25 G. CI 42095  ATENDER PORTARIA
DE PADRONIZAÇÃO

2 FRASCO

15 301010

DESUMIDIFICADOR DE AR PORTÁTIL PARA AMBIENTES, CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAR
AMBIENTES COM, NO MÍNIMO, 500M³, CONTENDO UMIDOSTATO PARA REGULAR A
UMIDADE DO AMBIENTE E RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS COM
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O RESERVATÓRIO TIVER CHEIO. GÁS ECOLÓGICO.
VOLTAGEM 110V, 60HZ, APROXIMADAMENTE 750 W, COR BRANCA

3 UNIDADE

16 379017 DILUENTE DE ANTICORPO COM REDUÇAO DOS COMPONENTES DE FUNDO. FR C/ 125ML
(MARCA: DAKO OU SIMILAR) REF.: S302283-2 16 UNIDADE

17 435865 ENZIMA, PEPSINA DE MUCOSA GÁSTRICA SUÍNA, PÓ LIOFILIZADO, 0,7 FIP-U/MG, FRASCO
100GR, REF. 1071850100 MARCA: MERCK SHELF LIFE (2 ANOS), ITEM DE GELADEIRA 2 FRASCO

18 327191
FAST GREEN FCF, CERTIFICADO PELA BIOLOGICAL STAIN COMMISSION, C37H34N2O10S3NA2,
P.M. 808,85, CAS: 2353-45-9, CI 42053, PUREZA DE 90%. FORNECER FRASCO DE 25G. MARCA
SIGMA-ALDRICH (F7258-25G). ATENDER PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO

3 FRASCO

19 24880 FLUIDO SHEATH LUMINEX 200-20L CÓDIGO 40-50015, 20 LITROS, MARCA LUMINEX 30 UNIDADE

20 414158

KIT DA RESINA POLYBED 812 – CONTENDO: (1) POLYBED–812 [1,2,3,PROPANETRIOL
POLIMERO COM (CLOROMETIL) OXIRANO], DDSA DODECENYLSUCCINIC ANHYDRIDE , DMP-
30 [(BIS(DIMETILAMINOMETIL) FENOL (5%) + FENOL, 2,4,6-TRIS(DIMETILAMINO)METIL-)] E
NMA (NADIC METHYL ANHYDRIDE). ATENDER PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO

3 UNIDADE

21 436026

LÂMINAS SILANIZADAS STARFROST® KNITTEL. LÂMINAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA COM
BORDA SUPERIOR FOSCA COLORIDA. INDICADAS PARA USO EM TÉCNICAS COMO
IMUNOISTOQUÍMICA E HIBRIDIZAÇÃO IN SITU. DIMENSÕES: 76 X 26 MM / 3 X 1 INCH.
APRESENTAÇÃO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. O PREÇO É POR UNIDADE DE LÂMINA

1000 UNIDADE

22 415173 LX2R-CAL-K25 / KIT CALIBRACAO LUMINEX200 (25 TESTES) MARCA LUMINEX - 4 UNIDADE
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CÓDIGO:B66834. UNIDADE É O KIT

23 415173 LX2R-PVER-K25 / KIT VERIFICACAO LUMINEX 200 (25 TESTES) MARCA LUMINEX -
CÓDIGO:B65288. UNIDADE É O KIT 4 UNIDADE

24 150663

NAVALHA DE DIAMANTE PARA CORTES ULTRAFINOS, COM LARGURA DE FIO ENTRE 2,85 E
3,10MM, ANGULO 45 GRAUS, TAMANHO 2 MM, BASE MONTADA EM SUPORTE DE METAL
ESPECIAL, ADAPTAVEL EM ULTRAMICROTOMO DE MARCA LEICA E REICHERT-JUNG.
AQUISIÇÃO A BASE DE TROCA DE UMA USADA POR UMA NOVA (SISTEMA TRADE-IN)

3 UNIDADE

25 357684

ÓLEO DE IMERSÃO, PARA MICROSCOPIA, LIQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE DE
1.0245 - 1.0265 G/CM3 (20 °C), ÍNDICE DE REFRAÇÃO DE 1,515 - 1,517, VISCOSIDADE DE
100-120 MPA·S(20°C) - FORNECER FRASCO DE 100 ML. ATENDER PORTARIA DE
PADRONIZAÇÃO

2 FRASCO

26 373283
ÓLEO MINERAL: CAS 8042-47-5, PETROLATO LEVE, LÍQUIDO VISCOSO INCOLOR. DENSIDADE:
0.84 G/ML A 25°C. FORNECER EM EMBALAGEM DE 100ML. ATENDER PORTARIA DE
PADRONIZAÇÃO

200 MILILITRO

27 414158

REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO°, CONJUNTO COMPLETO, INCLUSAO DE TECIDOS
PARA MICROSCOPIA ELETRONICA, C/RESINA, FLEXIBILIZADOR, ENDURECEDOR E
ACELERADOR.KIT DE RESINA TO TIPO SPURR, CONTENDO NONENIL SUCCINICO ANIDRIDE,
D.E.R. 736, METILAMINOETANOL E ERL 4221

2 UNIDADE

28 150363
RESINA MISTA(CATIONICA E ANIONICA) PARA DEIONIZADOR. PRODUÇAO DE AGUA
DESMINERALIZADA COM ALTA PUREZA, LIVRE DE SILICA. CONDUTIVIDADE ATINGINDO
MENOS DE 0,1ΜS/CM

25 LITRO

29 421066 SOLUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ANTIGÊNICA 3X1 TRILOGY 100X CONCENTRADO, FRASCO
240ML CÓDIGO 920P-07, FRASCO 240ML, MARCA CELL MARQUE OU SIMILAR 2 UNIDADE

30 357797
SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO, ALK(SO4)2.12H2O(DODECAHIDRATADO), 474,39
G/MOL, CRISTAL BRANCO, INODORO, PU REZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A., CAS 7784-
24-9. FORNECER EM FRASCO DE 500G. ATENDER PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO

1000 GRAMA

31 330832

TIMER DIGITAL COM 4 CANAIS INDEPENDENTES E QUADRO BRANCO PARA ANOTAÇÕES,
APLICADO PARA MARCAÇÃO DE TEMPO. POSSUIR FUNÇÃO TIMER E CRONÔMETRO.
CONTAGEM PROGRESSIVA E REGRESSIVA DE ATÉ 24 HORAS E 59 MINUTOS; ALARME
SONORO AO FINAL DA CONTAGEM; QUADRO BRANCO PARA ANOTAÇÕES; CANETA PARA
MARCAÇÕES INCLUSA; SUPERFÍCIE MAGNÉTICA; PILHAS INCLUSAS; DIMENSÕES
APROXIMADAS: 132 X 86 X 24 MM

10 UNIDADE

OBS: No envio da proposta do pregão, considerar os descritivos CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
1.1.1  Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão.

Órgão Gerenciador: INSTITUTO GONÇALO MONIZ - IGM - FIOCRUZ - BAHIA

ITEM
UNIDADE

DE
MEDIDA

 REQUISIÇÃO REQUISIÇÃO

QUANTIDADE
TOTALDESCRIÇÃO MÍNIMA MÁXIMA

   

1 LITRO

ÁCIDO CLORÍDRICO: HCL; PM 36.46 G/MOL. DENSIDADE: 1.19 G/CM3 (20°C). PH ˂ 1 (H₂O,
20°C). LMI DE SULFATO, SULFITO, AMÔNIO, CLORO LIVRE, ZN, BR, CD, PB, CU ≤ 0.0005%; AS
≤ 0.01 PPM; FE ≤ 0.02 PPM; SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS EXTRAÍDAS ˂ 5 PPM. FORNECER EM
FRASCO DE 1L. CONTROLADO PELA PF

1 2 2

2 GRAMA
ACIDO FOSFOMOLIBDICO, CRISTAL AMARELO BRILHANTE, CORROSIVO, H3[P(MO3
O10)4].X H2O, (1825,25 G + X H2O) G/MOL , REAGENTE P.A., FORNECER EM FRASCO COM
100 G - CAS 51429-74-4

100 200 200

3 FRASCO

ACIDO FOSFOTUNGSTICO (PTA), ASPECTO FISICO CRISTAL BRANCO OU ACINZENTADO A
VERDE AMARELADO, FORMULA QUIMICA H3[P(W3O10)4]. XH2O, PESO MOLECULAR
2880,17 G + XH20 G/MOL, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE, FORNECER EM
FRASCO COM 100G - CAS 12501-23-4

100 200 200

4 LITRO ÁLCOOL ETÍLICO, ABSOLUTO, ANIDRO 99,3 INPM (99,5 GL), C2H6O OU C2H5O4, PM 46,07.
FORNECER FRASCO DE 1L. MARCA SANTA CRUZ 600 1000 1000

5 FRASCO ANTICORPO SECUNDARIO ANTI IGG DE CABRA, PRODUZIDO EM COELHO, CONJUGADO
COM PEROXIDASE (HRP), FRASCO COM 1MG 1 3 3

6 FRASCO
ANTICORPO SECUNDÁRIO FEITO EM CABRA, POLICLONAL, CONJUGADO À HRP,
APLICAÇÕES: ELISA, IMUNOHISTOQUÍMICA E WESTERN BLOT, REATIVIDADE: COELHO,
VOLUME: 1 ML

1 3 3
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7 FRASCO ANTICORPO SECUNDÁRIO POLICLONAL PRODUZIDO EM CABRA, ANTI-RATO, ISOTIPO IGG
H&L CONJUGADO A PEROXIDASE (HRP), PH 7,4. CONTÉM 0.1% PROCLIN, PBS, 1% BSA, 30%
GLICEROL. FRASCO DE 500 ΜG

1 3 3

8 FRASCO
AZUL DE ANILINA HIDROSOLUVEL, C37H27N3NA2O9S3, PM 799,8G/MOL, CAS: 28983-56-
4, FORNECER EM EMBALAGEM DE 25 GRAMAS, CÓDIGO 95290-25G, MARCA SIGMA-
ALDRICH OU SIMILAR

1 2 2

9 FRASCO

AZUL DE ANILINA SAL DIAMÔNIO (ANILINE BLUE DIAMMONIUM SALT), CERTIFICADO PELA
BIOLOGICAL STAIN COMISSION PARA USO NA COLORAÇÃO DE MALLORY PARA TECIDO
CONJUNTIVO, E NO TRICRÔMICO DE GOMORI. FÓRMULA MOLECULAR: C37H32N5O9S3;
P.M.: 786,87; CAS: 66687-07-8. FORNECER FRASCO DE 25G, MARCA SIGMA-ALDRICH
(415049-25G) OU SIMILAR

1 3 3

10 FRASCO
AZUL DE TOLUIDINA: C15H16CLN3S; PM 305.83; CAS 92-31-9. GRAU DE PUREZA ≥ 80%.
SOLÚVEL EM ÁGUA (3%, 25ºC) E EM ETANOL (1.5%, 25ºC). PERDA NA SECAGEM ≤ 8%.
FORNECER EM EMBALAGEM DE 25G

1 2 2

11 GRAMA

CARVÃO ATIVADO, PURO, REAGENTE P.A., EM PÓ, APLICADO PARA A ADSORÇÃO DE
CORANTES E OUTROS REAGENTES. FÓRMULA MOLECULAR: C; P.M.: 12,01; CAS: 7440-44-0.
PERCENTUAL DE ÂNIONS: CLORETO (CL-): ≤100 MG/KG, SULFATO (SO42-): ≤100 MG/KG.
PERCENTUAL DE CÁTIONS: COBRE (CU): ≤25 MG/KG, FERRO (FE): ≤300 MG/KG, CHUMBO
(PB): ≤10 MG/KG, ZINCO (ZN): ≤10 MG/KG. FORNECER EMBALAGEM DE 250G, MARCA
SIGMA-ALDRICH (31616-250G) OU SIMILAR. CONTROLADO PELA PF

500 1000 1000

12 UNIDADE
CASSETE COM TAMPA PARA FECHAMENTO COM UM UNICO MOVIMENTO, COM TRES
FACES PARA ESCRITA, SENDO DUAS LATERAIS E UMA FRONTAL, RESISTENTE AOS
SOLVENTES UTILIZADOS NA HISTOLOGIA.COR VERDE - PACOTE COM 500 UN

3000 3000 3000

13 UNIDADE
CASSETE COM TAMPA PARA FECHAMENTO COM UM UNICO MOVIMENTO, COM TRES
FACES PARA ESCRITA, SENDO DUAS LATERAIS E UMA FRONTAL, RESISTENTE AOS
SOLVENTES UTILIZADOS NA HISTOLOGIA.COR AMARELA .PACOTE COM 500 UN

1500 3000 3000

14 FRASCO CORANTE, VERDE LUZ AMARELO, PO -FORMULA QUIMICA C37H34N2O9S3NA2, MASSA
MOLECULAR 792.86 G/MOL.- FORNECER EM FRASCO DE 25 G. CI 42095 1 2 2

15 UNIDADE

DESUMIDIFICADOR DE AR PORTÁTIL PARA AMBIENTES, CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAR
AMBIENTES COM, NO MÍNIMO, 500M³, CONTENDO UMIDOSTATO PARA REGULAR A
UMIDADE DO AMBIENTE E RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS COM
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O RESERVATÓRIO TIVER CHEIO. GÁS ECOLÓGICO.
VOLTAGEM 110V, 60HZ, APROXIMADAMENTE 750 W, COR BRANCA

1 3 3

16 UNIDADE DILUENTE DE ANTICORPO COM REDUÇAO DOS COMPONENTES DE FUNDO. FR C/ 125ML
(MARCA: DAKO OU SIMILAR) REF.: S302283-2 3 16 16

17 FRASCO ENZIMA, PEPSINA DE MUCOSA GÁSTRICA SUÍNA, PÓ LIOFILIZADO, 0,7 FIP-U/MG, FRASCO
100GR, REF. 1071850100 MARCA: MERCK SHELF LIFE (2 ANOS), ITEM DE GELADEIRA 1 2 2

18 FRASCO
FAST GREEN FCF, CERTIFICADO PELA BIOLOGICAL STAIN COMMISSION,
C37H34N2O10S3NA2, P.M. 808,85, CAS: 2353-45-9, CI 42053, PUREZA DE 90%. FORNECER
FRASCO DE 25G. MARCA SIGMA-ALDRICH (F7258-25G)

1 3 3

19 UNIDADE FLUIDO SHEATH LUMINEX 200-20L CÓDIGO 40-50015, 20 LITROS, MARCA LUMINEX 12 30 30

20 UNIDADE

KIT DA RESINA POLYBED 812 – CONTENDO: (1) POLYBED–812 [1,2,3,PROPANETRIOL
POLIMERO COM (CLOROMETIL) OXIRANO], DDSA DODECENYLSUCCINIC ANHYDRIDE ,
DMP-30 [(BIS(DIMETILAMINOMETIL) FENOL (5%) + FENOL, 2,4,6-
TRIS(DIMETILAMINO)METIL-)] E NMA (NADIC METHYL ANHYDRIDE)

1 3 3

21 UNIDADE

LÂMINAS SILANIZADAS STARFROST® KNITTEL. LÂMINAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA
COM BORDA SUPERIOR FOSCA COLORIDA. INDICADAS PARA USO EM TÉCNICAS COMO
IMUNOISTOQUÍMICA E HIBRIDIZAÇÃO IN SITU. DIMENSÕES: 76 X 26 MM / 3 X 1 INCH.
APRESENTAÇÃO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. O PREÇO É POR UNIDADE DE LÂMINA

500 1000 1000

22 UNIDADE LX2R-CAL-K25 / KIT CALIBRACAO LUMINEX200 (25 TESTES) MARCA LUMINEX -
CÓDIGO:B66834. UNIDADE É O KIT 1 4 4

23 UNIDADE LX2R-PVER-K25 / KIT VERIFICACAO LUMINEX 200 (25 TESTES) MARCA LUMINEX -
CÓDIGO:B65288. UNIDADE É O KIT 1 4 4

24 UNIDADE

NAVALHA DE DIAMANTE PARA CORTES ULTRAFINOS, COM LARGURA DE FIO ENTRE 2,85 E
3,10MM, ANGULO 45 GRAUS, TAMANHO 2 MM, BASE MONTADA EM SUPORTE DE METAL
ESPECIAL, ADAPTAVEL EM ULTRAMICROTOMO DE MARCA LEICA E REICHERT-JUNG.
AQUISIÇÃO A BASE DE TROCA DE UMA USADA POR UMA NOVA (SISTEMA TRADE-IN)

1 3 3

25 FRASCO ÓLEO DE IMERSÃO, PARA MICROSCOPIA, LIQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1 2 2
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DE 1.0245 - 1.0265 G/CM3 (20 °C), ÍNDICE DE REFRAÇÃO DE 1,515 - 1,517, VISCOSIDADE
DE 100-120 MPA·S(20°C) - FORNECER FRASCO DE 100 ML

26 MILILITRO ÓLEO MINERAL: CAS 8042-47-5, PETROLATO LEVE, LÍQUIDO VISCOSO INCOLOR.
DENSIDADE: 0.84 G/ML A 25°C. FORNECER EM EMBALAGEM DE 100ML 200 200 200

27 UNIDADE

REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO°, CONJUNTO COMPLETO, INCLUSAO DE TECIDOS
PARA MICROSCOPIA ELETRONICA, C/RESINA, FLEXIBILIZADOR, ENDURECEDOR E
ACELERADOR.KIT DE RESINA TO TIPO SPURR, CONTENDO NONENIL SUCCINICO ANIDRIDE,
D.E.R. 736, METILAMINOETANOL E ERL 4221

1 2 2

28 LITRO
RESINA MISTA(CATIONICA E ANIONICA) PARA DEIONIZADOR. PRODUÇAO DE AGUA
DESMINERALIZADA COM ALTA PUREZA, LIVRE DE SILICA. CONDUTIVIDADE ATINGINDO
MENOS DE 0,1ΜS/CM

18 25 25

29 UNIDADE SOLUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ANTIGÊNICA 3X1 TRILOGY 100X CONCENTRADO, FRASCO
240ML CÓDIGO 920P-07, FRASCO 240ML, MARCA CELL MARQUE OU SIMILAR 1 2 2

30 GRAMA
SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO, ALK(SO4)2.12H2O(DODECAHIDRATADO), 474,39
G/MOL, CRISTAL BRANCO, INODORO, PU REZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A., CAS 7784-
24-9. FORNECER EM FRASCO DE 500G

500 1000 1000

31 UNIDADE

TIMER DIGITAL COM 4 CANAIS INDEPENDENTES E QUADRO BRANCO PARA ANOTAÇÕES,
APLICADO PARA MARCAÇÃO DE TEMPO. POSSUIR FUNÇÃO TIMER E CRONÔMETRO.
CONTAGEM PROGRESSIVA E REGRESSIVA DE ATÉ 24 HORAS E 59 MINUTOS; ALARME
SONORO AO FINAL DA CONTAGEM; QUADRO BRANCO PARA ANOTAÇÕES; CANETA PARA
MARCAÇÕES INCLUSA; SUPERFÍCIE MAGNÉTICA; PILHAS INCLUSAS; DIMENSÕES
APROXIMADAS: 132 X 86 X 24 MM

5 10 10

      

 

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pra�quem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3.  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou
empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quan�dades ou as condições do pedido, conforme
vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º, do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.5. O prazo de vigência da contratação será de 30(trinta) dias, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93, que será contado do pedido do IGM-
FIOCRUZ-Bahia, em remessa única, onde constará em anexo a Nota de Empenho,.

1.6. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço é de 12(doze) meses, contados da data de publicação no DOU, sem prorrogação.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O Serviço de Histotecnologia (SH) é uma subunidade do Ins�tuto Gonçalo Moniz (IGM) - FIOCRUZ-BA, que tem como missão oferecer serviço, equipamentos,
insumos, treinamento e supervisão de forma con�nua para o preparo de blocos e lâminas histológicas para fins experimentais e de diagnós�co, buscando alto
padrão na qualidade dos serviços e celeridade no cumprimento dos prazos, atendendo aos diversos projetos de pesquisa em andamento no IGM, e dando
suporte à a�vidade diagnós�ca e de referência, voltados para o Sistema Único de Saúde (SUS).

O conjunto de técnicas desenvolvidas no SH, com o obje�vo da Microscopia Óp�ca, conduzem à produção de blocos e lâminas histológicas, cuja visualização ao
microscópio permite a análise dos elementos teciduais, normais ou patológicos, tendo aplicação para a pesquisa cien�fica e para o diagnós�co. Os
procedimentos u�lizados para o preparo de fragmentos de tecido re�rados de um organismo para exame ao microscópico óp�co incluem: fixação, análise
macroscópica e clivagem, processamento, inclusão, microtomia, coloração e montagem. Para a realização dos procedimentos que conduzem à produção das
lâminas histológicas, um conjunto de reagentes e corantes deve ser empregado, e estes precisam ter alta qualidade, com o intuito de propiciar os melhores
resultados para a análise das estruturas �ssulares, e uma boa durabilidade, evitando-se o desperdício dos recursos empregados nas aquisições.

As lâminas, cujos tecidos são subme�dos às colorações histológicas, realizadas a par�r do emprego de soluções preparadas com esses reagentes e corantes, são
disponibilizadas aos patologistas e pesquisadores, possibilitando-lhes, respec�vamente, a emissão de laudos contendo conclusões diagnós�cas que embasam
condutas terapêu�cas, e inferências em projetos de pesquisa. Dessa forma, o SH necessita dispor de todos os reagentes e corantes empregados nas técnicas de
colorações histológicas, visando a manutenção dessas a�vidades.

A aquisição de reagentes é necessário a realização de técnicas em microscopia eletrônica de transmissão. Todos os itens estão previstos no Plano Anual de
Contratações do IGM, tendo em vista o fortalecimento da infraestrutura de pesquisa. Tais aquisições darão suporte aos projetos de pesquisa em áreas
estratégicas da saúde pública, com foco principal na relevância para o Sistema Único de Saúde.

As aquisições dos materiais e equipamentos deverão ser na modalidade de Registro de Preço, devendo ser consideradas as especificações técnicas descritas no
quadro do subitem 1.1. e as futuras contratações deverão ser através de Ata de Registro de Preços, devendo ser considerada as quan�dades es�madas, com
base no histórico de consumo dos Serviços acima, sendo as demandas previstas no planejamento 2022.

A opção pelo uso do Sistema de Registro de Preço, encontra-se fundamentada no Art. 3º do Decreto n° 7.892/2013.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice do processo.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
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5.1. Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que u�lize materiais recicláveis,
de forma a garan�r a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30(trinta) dias, em remessa única, a cada pedido (nota de empenho), formulado pela contratante, de acordo com a
necessidade, contados do pedido efetuado pelo IGM, por meios eletrônico, cujo recebimento deverá ser formalmente confirmado pela contratada, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas.

6.1.1. A entrega deverá ser no ÓRGÃO GERENCIADOR - Ins�tuto Gonçalo Moniz - Serviço de Almoxarifado, Rua Waldemar Falcão, 121 – Candeal - CEP 40296-
710, Salvador – Bahia, podendo ser previamente agendado nos telefones: (71) 3176-2342; 3176-2268; 3176-2283 e/ou e-mail: seal-igm@fiocruz.br. O Horário
para entrega será de segunda a sexta, no horário das 08:30 às 11:30h e das 13:30 às 16:30h

6.1.2.   Quando da entrega o bem deverá vir na embalagem original do fabricante, sem violação, sem vazamento e sem danificação. Produto entregue com
vazamento será recusado.

6.1.2.1 . Produto químico deverá ser entregue acompanhado do Cer�ficado de Análise para cada lote e da FISQP, para atender as Portarias de Padronizações n.º
214 e 416-PR, de 2007, devendo na embalagem conter a informação da fórmula química, da composição química, além do prazo de validade.

6.1.3. O fornecedor do reagente químico, no caso classificado como droga, sob controle da Polícia Federal, deverá possuir documentação para seu fornecimento
e transporte.

6.2. O prazo de validade dos produtos, quando da entrega, não poderá ser inferior a 80% (oitenta) por cento, do prazo total recomendado pelo fabricante.

6.2.1.  O produto e em especial o perecível, quando da entrega deverá vir em embalagem adequada e conservado na temperatura indicada pelo fabricante,
exigida para o mesmo, seguindo as normas as vigentes de transporte.   

6.2.1.1. Produto perecível entregue fora da exigência no subitem 6.2.1. será recusado.

6.3.  Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 15(quinze) 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.

6.4.  Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser subs�tuídos no prazo de até 15(quinze) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5.  Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 15(quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quan�dade do
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

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

7.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.  São obrigações da Contratante:

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

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

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

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

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

7.2. 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.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da
respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade.

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990).

8.1.3. Subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

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

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

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

8.1.7. Promover a des�nação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc..

8.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
rela�va à Seguridade Social; 2) cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3) cer�dões que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas –
CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.  DA SUBCONTRATAÇÃO

mailto:seal-igm@fiocruz.br
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9.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. 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.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três)
membros, designados pela autoridade competente.

11.2. 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.

11.3.  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.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo até 20 (vinte) dias, contados a par�r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

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

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

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

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

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

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

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos. 

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

12.11. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF. 

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

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

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe�vo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

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

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE

13.1.  Os preços são fixos e irreajustáveis.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. Não haverá exigência de garan�a contratual.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1.  Comete infração administra�va nos termos da nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

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

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significa�vos para o serviço contratado;

ii) Multa

(1) moratória de 0,3%  (três décimos por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10%(dez por cento) dias;

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

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

iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos.

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

a) A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administra�va neste Termo de Referência.

b) As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados. 

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

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

ii) Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação.

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

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

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

f) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20(vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

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

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

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

i) A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

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

k) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.3. Serão observados os termos a Portaria nº 150/2019-Cogead, sobre as condutas e a dosimetria na aplicação das penalidades de impedimento de licitar e
contratar, previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no âmbito da Fiocruz.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, trabalhista e qualificação técnica, são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.
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17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SUPORTE LEGAL SANITÁRIO E DEMAIS EXIGÊNCIAS

17.1.  O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a seguinte documentação rela�va à Habilitação, para os produtos classificados no quadro do
subitem 1.1 deste Termo de Referência:

17.1.1.  Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) ou Cer�ficado de Licença de Funcionamento (CLF), junto a Polícia Feral, em validade, para o produto droga.

17.1.1.1. No caso de documentação vencida, apresentar o protocolo de revalidação, emi�do pelo órgão competente.

17.2.  O critério de aceitabilidade de preços é sigiloso, nos termos do art. 15 do Decreto nº 10.024, de 2019, do art. 7º, §3º da Lei nº 12.527, de 2011, e do art. 20
do Decreto nº 7.724, de 2012.

17.3.  O critério de julgamento da proposta é o menor preço unitário.

17.4.   As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

18.  ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

18.1. O custo es�mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1  A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura da Nota de Empenho.

                  

 

 

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO

INSTITUTO GONÇALO MONIZ

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº ____/2022

(Processo Administra�vo n° 25383.000184/2022-03)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2022

 

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ-FIOCRUZ, en�dade pública criada e man�da pela União Federal, na forma da Lei nº 5.019, de 07.06.66, modificada pelo Decreto-
lei nº 904, de 01.10.69 e do Decreto nº 66.624, de 22.05.70, com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.932, de 14.12.16, integrante da Administração Pública
Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saúde, "ex vi" da Lei nº7.596, de 10.04.87, e do Decreto nº 5.974/06, com sede na Avenida Brasil, nº 4.365,
Manguinhos, Rio de Janeiro, e através do INSTITUTO GONÇALO MONIZ– IGM, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0006-40 , neste ato representado pela
sua Diretora, MARILDA DE SOUZA GONÇALVES, designada pela Portaria nº 177, de 24 de Janeiro de 2018, do Ministro da Saúde, publicada no Diário Oficial da
União de 26/01/2018, portadora da carteira de iden�dade nº 00.855.904-01 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 183.851.845-20, encontrada na Rua Waldemar
Falcão, 121 – Candeal - Salvador – Bahia, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS Nº
____________, publicado no ...... de ...../...../2022, processo administra�vo n.º 25383.000170/2022-81, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quan�dade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência,
Anexo I do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR
RAZÃO SOCIAL:                                                                                        CNPJ:
Endereçocompleto:
Telefone:Fax:EMAIL:
contato/representante:
Banco:Agência:Contabancária:
 

 

ITEM

DO
TR

ESPECIFICAÇÃO
MARCA

 

MODELO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE

 

VALOR
UNITÁRIO

 
 

        

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR 

3.1. O órgão gerenciador será o INSTITUTO GONÇALO MONIZ– IGM.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admi�da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da publicação no D.O.U., não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
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6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade
dos preços registrados nesta Ata.

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

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

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

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

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

6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

6.7.4. Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador.

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da
ata, devidamente comprovados e jus�ficados:

6.9.1. Por razão de interesse público; ou

6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

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

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

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º,
inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual
caberá ao respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7.4. Serão observados os termos a Portaria nº 150/2019-Cogead, sobre as condutas e a dosimetria na aplicação das penalidades de impedimento de licitar e
contratar, previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no âmbito da Fiocruz.

7.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 21.14. As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

8. CONDIÇÕES GERAIS

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

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

9. CONDIÇÕES GERAIS

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

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

 

Local e data:                         Assinaturas: 

 

Representante legal do órgão gerenciador            

                             

Representante(s) legal(is) do(s)   fornecedor(s) registrado(s)



22/07/2022 13:30 SEI/FIOCRUZ - 1894048 - Edital - Aquisição - Pregão Eletrônico

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1942577&infra_sist… 19/20

MLCQ.

Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras /  site da AGU : Atualização: Fevereiro/2022
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Documento assinado eletronicamente por Maria do Livramento Cavalcante Queiroz, DAS, em 19/07/2022, às 19:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Valdeyer Galvão do Reis, Ordenador de Despesas, em 19/07/2022, às 20:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1894048 e o código CRC 5D6A016A.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Julho/2020
*A AGU poderá atualizar os modelos dos documentos em seu site a qualquer momento

Referência: Processo nº 25383.000184/2022-03 SEI nº 1894048
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