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Senhor licitante, 

 

  A comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório que não 

afetem a formulação das propostas, quaisquer esclarecimentos e respostas às impugnações, serão efetuadas 

por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br/ . 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

Edital de PREGÄO ELETRÔNICO Nº 221/2014, destinado à 

aquisição de equipamentos laboratoriais, conforme processo 

administrativo nº 23076.035067/2014-91. 

 

A Universidade Federal de Pernambuco torna público que às 10h, horário de Brasília, de 10 de 

dezembro de 2014, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, o Pregoeiro da Diretoria de Licitações e 

Contratos designado pela Portaria nº 4.254, de 05 de setembro de 2014 do Magnífico Reitor, estará 

promovendo 

 

Pregão Eletrônico, tipo menor preço, POR ITEM 

 

o qual obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2005, no Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, com a redação do Decreto nº 4.485, de 25 de novembro 

de 2002, na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, no Decreto nº 7.746, de 5 de 

junho de 2012, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014, na Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 2 de 11/10/2010, com as alterações das Instruções 

Normativas SLTI-MPOG nº 1 de 10/02/2012, SLTI-MPOG nº 5 de 18/06/2012 e SLTI-MPOG nº 4 de 

15/10/2013, na Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 3 de 04/10/2013, na Portaria Normativa SLTI/MPOG  nº 

27 de 10/11/2010, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, além do 

que mais for exigido neste Edital e em seus anexos. 

 

Encaminhamento da proposta de preços 

 (exclusivamente por meio do sistema eletrônico):  

a partir da data de liberação do edital no sítio Comprasnet, que ocorrerá simultaneamente à publicação do 

aviso licitatório no Diário Oficial da União, até o horário limite de início da sessão pública acima 

estabelecido. 

  

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. Aquisição de equipamentos laboratoriais, compreendendo 30 (trinta) itens, conforme especificações e 

quantitativos constantes do anexo I deste Edital; 

 

1.1.1. Os itens10 e 16 do Anexo I deverão ser entregues e instalados; 

 

1.2. Validade da proposta: mínimo de 90 (noventa) dias corridos a partir da abertura deste Pregão. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. A presente licitação é destinada, exclusivamente, à participação de microempresas, empresas de pequeno 

porte, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014; 

 

2.1.1. A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, 

incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código Penal, sem 

prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis; 

 

2.2. A empresa participante deverá estar credenciada no Portal de Compras do Governo Federal, nos termos 

do item 3, e responsabilizar-se-á pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances; 



 

2.3. Não será admitida a participação de empresa: 

a) em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/2005), recuperação judicial ou em 

processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) temporariamente suspensa de participar de licitação com a União, com fundamento no art. 7º da 

Lei 10.520/2002 e no Art. 28 do Decreto 5.450/2005, e com a UFPE, com fundamento no inciso III do art. 87 

da Lei 8.666/93 ou declarada inidônea por qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública, nos termos 

dos incisos IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, que ainda não tenham logrado reabilitação; 

c) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 

d) que não tenha sede no País; 

e) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

2.4. As licitantes devem declarar atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, 

mediante opção em campo próprio do Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br, quando da inserção da 

proposta eletrônica, posto que a sua negativa declaratória, no referido campo, impedi-la-á o prosseguimento 

no certame; 

 

2.5. Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá declarar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que:  

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório (art. 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);  

b) informará sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo à habilitação (art. 32 § 

2º, “in fine”, da Lei 8.666/93); 

c) não possui em seu quadro de pessoal (empregado) menor (art. 7º, inciso XXXIII, da CF/88); 

d) declara a elaboração independente de proposta, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, 

de 16/9/2009, publicada no DOU de 17/09/2009. 

 

2.5.1. As restrições na documentação comprobatória de regularidade fiscal não constituem impedimentos 

de manifestar no campo próprio o cumprimento pleno dos requisitos de habilitação, observado o disposto no 

subitem 7.11.  
 

3. CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 

para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br / link: credenciamento  (art. 

3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

3.2. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro atualizado no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

3.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPE, promotora da 

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros 

(art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a 

presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica 

(art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 

4. PROPOSTA ELETRÔNICA 

4.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar proposta em 

formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, com os dados indicados no subitem 

4.2, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase 

de recebimento das propostas (art. 21 do Decreto nº 5.450/2005);  

 

4.1.1. O licitante não deve encaminhar proposta eletrônica caso ocorra o previsto no subitem 5.4; 



 

4.2. A proposta eletrônica conterá, sob pena de desclassificação, a descrição do objeto ofertado em 

conformidade com o Anexo I deste Edital, que deverá ser informada no campo destinado à “descrição 

detalhada do objeto ofertado”; além da marca, fabricante, modelo, linha e preço total nos respectivos campos, 

vedada a identificação do licitante (art. 24, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

4.3. Serão desclassificadas as propostas eletrônicas que: 

a) não apresentem dados conforme exigido no subitem 4.2; 

b) apresentarem qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais licitantes ou de qualquer 

outra natureza, inclusive financiamento subsidiados ou a fundo perdido. 

 

4.4. O envio da proposta eletrônica implica plena aceitação, por parte do proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e em seus anexos;  

  

4.5. Até o horário limite do início da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada (art. 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 

5. SESSÃO PÚBLICA / CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

5.1. A partir do horário indicado no preâmbulo deste Edital, a sessão pública na internet será aberta por 

comando do Pregoeiro (art. 22 do Decreto nº 5.450/2005); 

 

5.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (art. 22, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

5.3. A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes (art. 22, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

5.4. Caso a descrição editalícia divirja com a contida no sistema eletrônico, o item será cancelado pelo 

pregoeiro. 

 

6. FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 

encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do recebimento e do valor consignado no registro (art. 24, caput e § 1º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

6.2. Apenas os licitantes que tiverem suas propostas eletrônicas classificadas poderão formular lances; 

 

6.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas neste Edital (art. 24, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

6.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema 

(art. 24, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

6.5. O sistema eletrônico registrará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado primeiro; 

  

6.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante (art. 24, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

6.7. Caso o pregoeiro entenda que houve equívoco, por parte do licitante, quando do envio do lance, 

promoverá a exclusão do referido lance, que poderá ser ratificado, se for o caso; 

 

6.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, que definirá período entre 

um e sessenta minutos; 

 

6.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, observado o período definido 

pelo Pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, 



findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances (art. 24, §§ 6º e 7º, do Decreto nº 

5.450/2005); 

 

6.10. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 

melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas no Edital (art. 24, § 8º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

6.11. Assim que solicitado pelo Pregoeiro, a(s) ME/EPP(s) que optar(em) pelo tratamento diferenciado e 

favorecido instituído pela Lei Complementar n° 123/2006 deverá(ao) enviar a documentação 

comprobatória do enquadramento refletido no Sistema, caso a consulta ao sítio da Receita Federal não seja 

suficiente para a comprovação; 

 

6.12. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 

acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados; 

 

6.12.1. Persistindo a desconexão do pregoeiro por tempo superior a dez minutos, a sessão eletrônica será 

suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para 

divulgação; 

 

6.13. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

6.14. Para fins de aplicação das penalidades previstas neste Edital, o lance é considerado proposta. 

 

7. PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta escrita resultante da negociação, se for o 

caso, decidindo por sua aceitação ou recusa, relativamente ao objeto e valor, e verificará a habilitação do 

licitante; 

 

7.2. O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 

término da etapa de lances: 

a) proposta de preço escrita, firmada pelo representante legal, em papel timbrado ou personalizado 

do licitante, adequada ao lance eventualmente ofertadonegociado, conforme Anexo II deste Edital, 

juntamente com o exigido no subitem 7.2.2;  

b) documentação de habilitação indicada no subitem 7.3; 

c) documentação comprobatória do seu enquadramento como ME/EPP. 

 

7.2.1. Os originais da proposta escrita e da documentação de habilitação deverão ser entregues ou 

encaminhados à Divisão de Licitações da UFPE, Avenida da Arquitetura, s/n, Campus Recife, Cidade 

Universitária, CEP 50740-550, Recife, PE, telefone: 81.2126.8034, no horário das 08:00 às 12:00 e das 

14:00 às 17:00; 

          

 

7.2.2. A proposta, adequada ao último lance, deverá ser acompanhada, sob pena de desclassificação, de 

Catálogo(s) ilustrativo(s) com foto(s) ou desenho(s), manual ou folhetos com informações claras e detalhadas, 

na língua portuguesa corrente no Brasil, sobre o fabricante, modelo, versão, especificações técnicas e outras 

informações esclarecedoras que comprovem os requisitos mínimos exigidos neste edital, sendo aceitos, 

também, aqueles obtidos pela Internet. No caso de cópias, somente serão aceitas se coloridas, autenticadas e 

totalmente legíveis; 

 

7.2.3. Na proposta deverá ser especificado claramente, não somente o fabricante, mas também o modelo do 

equipamento oferecido de forma a ser possível identificá-lo nos catálogos apresentados; 

 

7.2.4. O proponente deverá apresentar juntamente com a proposta a declaração que comprove a garantia de 



fábrica dos itens objeto deste edital, quando não informado em suas descrições, será de no mínimo 12 meses, 

contados a partir do recebimento do objeto; 

 

7.2.5. A Universidade Federal de Pernambuco dispõe da prerrogativa de exigir dos licitantes a apresentação 

de amostra do bem, a fim de verificar a sua compatibilidade com os termos do ato convocatório e com a 

proposta comercial; 

 

7.2.6. A amostra, quando solicitada, deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir do pedido do pregoeiro, na Divisão de Planejamento de Compras da PROGEST, à Av. da Arquitetura 

s/n – Cidade Universitária, Recife – PE. CEP: 50.740 – 550; 

 

7.2.6. A amostra deverá conter o nome do licitante, número do pregão e número do item; 

 

7.2.7. Caso o material ofertado seja do mesmo modelo que serve como parâmetro de qualidade do item, não 

será necessário enviar amostra;  

 

7.2.8. A amostra da proposta vencedora ficará retida até a entrega da primeira aquisição, que ocorrerá com o 

atesto da nota fiscal de fornecimento. A empresa fornecedora poderá deduzir da quantidade total a ser 

entregue ou retirar a amostra no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da primeira entrega, sob pena de 

lhe ser dada outra destinação, a critério da Universidade Federal de Pernambuco;  

 

7.2.9. A amostra da proposta desclassificada deverá ser retirada em até 15 (quinze) dias após a entrega, sob 

pena de lhe ser dada outra destinação, a critério da Universidade Federal de Pernambuco;     

 

7.2.10. Caso o produto, por suas características, exija número maior que uma unidade para a realização de 

teste, o fornecedor será comunicado; 

 

7.2.11. Serão de inteira responsabilidade do licitante todas as despesas de entrega/devolução das amostras; 

 

7.2.12. Expirado o prazo de entrega das amostras, não será permitido fazer ajustes ou modificações no 

produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação apresentada na proposta; 

 

7.2.13. Para os itens 10 e 16 do Anexo I, caso necessite de amostra, estas deverão ser devidamente instaladas 

no prazo da entrega dos produtos; 

 

7.2.14. O licitante deve indicar na proposta escrita os dados bancários da empresa (nome e número do banco, 

nome e número da agência, número da conta corrente) para fins de pagamento, assim como os dados do 

representante legal (nacionalidade, estado civil, profissão e/ou função que ocupa na empresa, endereço 

residencial, RG e CPF) que firmará a Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, acompanhado de 

cópia do RG e CPF; 

 

7.2.15. Não serão aceitas, sendo desclassificadas as propostas escritas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e em seus anexos; sejam omissas ou contenham vícios ou ilegalidades; apresentem preços que 

sejam manifestamente inexeqüíveis; e não vierem a comprovar sua exequibilidade; 

 

7.3. A licitante detentora da melhor oferta deverá enviar no prazo indicado no subitem 7.2 deste Edital, a 

seguinte documentação de habilitação: 

 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a.1) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor devidamente registrado, acompanhado de todas 

as alterações ocorridas até a data estabelecida para o envio virtual da proposta, e se sociedade por ações 

acrescentar documentos de eleição de seus administradores, bem como respectivas alterações, caso existam, 

igualmente lançadas no registro comercial competente; 

a.2) Registro Geral – RG e Cadastro Pessoa Física dos diretores/gerentes. 

 

b) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 



b.1)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentadas na 

forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3(três) meses data do envio virtual da proposta, com índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1(um); as empresas que 

apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos índices LG, SG e/ou LC quando de 

suas habilitações deverão comprovar sua boa condição financeira através do capital mínimo ou patrimônio 

líquido mínimo, exigido na forma dos §§ 2o e 3o, do artigo 31, da lei no 8.666/93; inexigível de ME ou EPP 

quando se tratar de fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, nos termos do Art. 3º 

do Decreto nº 6.204, de 5/9/2007; 

b.2) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Liquidação Judicial ou de Execução 

Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante ou do seu domicílio, dentro do 

prazo de validade previsto na própria Certidão, ou na omissão desta, expedida há menos de 90 (noventa) dias, 

contados da data do envio virtual da proposta. 

 

c) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

c.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

c.2) Certidões negativas de débitos referentes aos Tributos, Seguridade Social, e Contribuições Federais e à 

Dívida Ativa da União, probatórias de regularidade perante à Fazenda Nacional; 

c.3) Certidões Negativas de Débitos para com as Fazendas Estadual e Municipal; 

c.4) Prova de regularidade perante o FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

c.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011, 

probatória da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  

 

7.4. Para o licitante cadastrado e habilitado parcialmente no SICAF, dispensa-se a apresentação da 

documentação exigida somente nas letras “a”, “b.1”, “c.1”, “c.2”, “c.3” e “c.4” do subitem 7.3, ressalvado o 

disposto no subitem 7.4.1, devendo ser apresentada a documentação relativa às letras “b.2”, “c.5”, acima, 

necessariamente; 

 

7.4.1. O licitante credenciado e habilitado parcialmente no SICAF com documentação irregular e/ou vencida 

perante o Sistema deve apresentar a documentação respectiva; 

 

7.4.2. Licitante cadastrado, mas com habilitação parcial inexistente no SICAF, deve apresentar a 

documentação necessária à habilitação parcial (letras “b” e “c.3” do subitem 7.3); 

 

7.4.3. Não serão aceitos protocolos de entrega, solicitação de documentos ou formulários obtidos via internet 

em substituição aos documentos exigidos no subitem 7.3 “b.2”; 

 

7.5. Para fins de habilitação, a verificação pela UFPE nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova (art. 25, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

7.6. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 

examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital; 

 

7.7. No julgamento da habilitação e das propostas, 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 (art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

7.8. Não serão considerados os documentos por cópia não autenticada e/ou não solicitados; 

 

7.9. As cópias dos documentos poderão ser autenticadas por qualquer servidor da Divisão de Licitações da 

UFPE, mediante a apresentação dos originais; 

 

7.10. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às exigências do subitem 7.3. 

 



7.11. O licitante qualificado como ME ou EPP com restrições na documentação comprobatória de 

regularidade fiscal, tão logo declarado vencedor do certame, disporá de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a 

licitação; 

 

7.12. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à conformidade da proposta, 

ou ao enquadramento do licitante na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará o 

licitante às sanções previstas no Edital (art.21, §3º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 

em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três 

dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses (art. 26 do Decreto 

nº 5.450/2005); 

 

8.1.1. Só serão aceitos recursos e contra-razões encaminhados via www.comprasgovernamentais.gov.br; 

 

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 

subitem imediatamente anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005);  

 

8.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (art. 

26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

8.4. Da decisão que reconhecer a qualidade de ME ou EPP aos optantes pelo tratamento diferenciado e 

favorecido instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, caberá recurso; 

 

8.5. Os autos do processo, caso não estejam em tramitação, permanecerão com vistas franqueadas às 

interessadas na Divisão de Licitações da UFPE, Campus Universitário, Recife, PE, telefone: 

0xx81.2126.8034. 

 

9. ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

9.1. A adjudicação será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recursos, caso contrário, pelo 

Magnífico Reitor, a quem caberá também a homologação do certame; 

 

9.2. Homologado o procedimento licitatório, a adjudicatária será informada por e-mail pelo sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

10. NOTA DE EMPENHO  

10.1. A nota de empenho substitui o termo do contrato; 

 

10.2. O adjudicatário será convocado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, retirar a Nota de Empenho, 

oportunidade em que se exigirá a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as 

quais deverão ser mantidas durante o período de cumprimento das obrigações pactuadas; 

 

10.2.1. O prazo para retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, 

quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

UFPE; 

 

10.3. Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação das condições de habilitação ou quando, 

injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho poderá ser convocado outro licitante, respeitada a 



ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, retirar a Nota 

de Empenho, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (art. 27, § 3º, do 

Decreto nº 5.450/2005); 

 

10.4. A UFPE providenciará previamente à emissão da Nota de Empenho, sem ônus para o licitante vencedor 

do certame, quando for o caso, o seu cadastramento perante o Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, após reexame da documentação apresentada nos termos do subitem 7.3 (letras “a”, 

“b” e “c”), devidamente atualizada. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

11.1. Dar ciência imediata à UFPE das anormalidades ocorridas até a entrega definitiva dos equipamentos e 

durante o período de garantia; 

 

11.2. Promover a entrega dos equipamentos prontos para uso, assim como assumir todas as despesas de 

transporte, frete e seguros correspondentes, bem como, para os itens10 e 16 realizar a instalação do produto; 

 

11.3. Responsabilizar-se pela qualidade dos equipamentos ofertados e por sua troca, sem quaisquer ônus 

adicionais para a UFPE e enquanto não houver sido definitivamente aceito, caso não se encontre dentro das 

especificações estabelecidas no Edital, divirja do que foi proposto ou apresente defeitos e/ou vícios 

redibitórios; 

 

11.4. Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza que incidam ou venham a 

incidir sobre o fornecimento, bem como as necessárias para a completa execução do mesmo; 

 

11.5. Responder pelos danos causados diretamente à UFPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

quando do fornecimento; 

11.6. Manter, até o cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

11.7. Disponibilizar os arquivos referentes às notas fiscais de acordo com o AJUSTE SINIEF 11, DE 26 DE 

SETEMBRO DE 2008 - Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; 

 

11.8. NÃO realizar entregas em locais diferentes dos indicados no item 13(DO RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO) deste edital ou em local não autorizado oficialmente pela DIVISÃO DE 

EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS; 

 

11.9. Fornecer apenas quando os empenhos forem emitidos pela Unidade Gestora 153409 - PRÓ-REITORIA 

DE GESTÃO ADMINISTRATIVA; 

 

11.10. Caso receba Nota de Empenho, emitida por Unidade Gestora diferente da informada no item anterior a 

contratada deverá comunicar à Divisão de Execução e Controle de Compras através do e-mail 

dcom.dlog@ufpe.br; 

 

11.11. Apenas a Diretoria de Logística poderá autorizar o atendimento de Empenho de outras unidades; 

 

11.12. O proponente deverá apresentar juntamente com a proposta a declaração que comprove a a garantia de 

fábrica dos itens objeto deste edital, que, quando não informado em suas descrições, será de no mínimo 12 

meses, contados a partir do recebimento do objeto. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA UFPE 

12.1. Notificar a(s) adjudicatária(s), por escrito ou meio eletrônico, sobre quaisquer irregularidades 

constatadas; 

 

12.2. Efetuar os pagamentos devidos à adjudicatária nos prazos e condições estabelecidos neste Edital, 

abatidas às multas, se houver; 



 

12.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo das especificações definidas 

neste edital; 

 

12.4. Manter arquivada, junto ao processo administrativo, toda a documentação a ele referente. 

 

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

13.1. Os materiais devem ser entregues diretamente nas unidades administrativas da UFPE (departamentos, 

salas, salas de aula, auditórios, laboratórios, oficinas e etc.), conforme quantitativos e respectivas destinações 

internas indicadas na nota de empenho e/ou documento anexo; 

 

13.2. Região Metropolitana do Recife – Rmr: 

a) Campus Recife – Av. da Arquitetura S/N, Campus Universitário, situado no Bairro Cidade 

Universitária. Recife – Pe. Cep 50740-550. 

b) Centro de Ciências Jurídicas - Ccj - Praça Adolfo Cirne, S/N, Boa Vista. Recife – Pe - Cep- 50050-

060. 

c) Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias - Ntvru - Av. Norte, 68, Santo Amaro. Recife - Pe Cep: 

50040-200. 

d) Memorial da Medicina de Pernambuco - Rua Amaury e Medeiros, Nº 206, Derby - Recife, Pe - Cep 

52010-120. 

13.3. Interior Do Estado: 

a) Campus Vitória – Rua Do Alto Do Reservatório, S/N - Bela Vista. Vitória De Santo Antão – Pe. 

b) Campus Caruaru – Rodovia Br-104, Km 59, S/N, Nova Caruaru. Caruaru – Pe. 

 

13.4. O Prazo máximo de entrega será de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho; 

 

13.5. Os itens10 e 16 do Anexo I deverão ser entregues e instalados em até 30 (trinta) dias após o recebimento 

da Nota de Empenho; 

 

13.6. O fornecedor deverá apresentar a nota fiscal no ato da entrega dos produtos, indicando o número da nota 

de empenho a ser liquidado, o número do pregão e dos itens, a quantidade de unidades entregues, os valores 

unitários e o total, marca/modelo e os dados bancários da empresa; 

13.7. Os recebimentos, provisório e definitivo, serão realizados na forma do art. 73, inciso II da Lei nº. 

8.666/93 e respectivas alterações, a saber: 

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos materiais nos prazos e locais estabelecidos, por depósito 

bancário na conta corrente da FORNECEDORA em até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da 

Nota Fiscal, regularmente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, e após verificação pela 

Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF, da Pró-Reitoria de Orçamento e Finanças da regularidade desta 

perante o SICAF, à Seguridade Social e ao FGTS; 

 

14.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à ADJUDICATÁRIA para retificação e 

reapresentação, acrescentando-se, no prazo acima definido, os dias que se passarem entre a data da devolução 

e a da reapresentação. 

   

15. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas na minuta contratual e das demais cominações legais; 



 

15.2. Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial do contrato e o 

descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a UFPE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades:  

I – Advertência;  

II – Multa na forma estabelecida no subitem 15.3; 

III – Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a UFPE, por 

um prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que 

aplicou a penalidade. 

  

15.2.1. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no 

inciso II, facultada a defesa prévia da adjudicatária, com regular processo administrativo, no prazo de cinco 

dias úteis, a contar da notificação; 

 

15.3. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a UFPE em perdas e danos, por: 

I – Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta;  

II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da 

proposta; 

III – Recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido ou der causa ao seu 

cancelamento: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. 

 

15.4. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante 

o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês; 

 

15.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (art. 28, Parágrafo Único, do Decreto nº 

5.450/2005);  

 

15.6. A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 

8.666/93, no que couber; 

 

15.7. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 

União, exceto quando se tratar de advertência eou multa. 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. À UFPE cabe o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, por motivo de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, 

conforme disposto no artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005; 

 

16.1.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato e não ensejará direito à indenização, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé (art. 29, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

16.2. A sessão pública deste Pregão poderá ser suspensa a qualquer momento a critério do Pregoeiro por 

motivo a ser registrado no Sistema Eletrônico; 

 

16.2.1. No caso de suspensão da sessão pública, o Pregoeiro informará o dia e o horário em que reabrirá a 

sessão visando o prosseguimento das etapas subseqüentes. O não comparecimento do licitante nas sessões 

virtuais subseqüentes não ensejará reclamações, não obstará o prosseguimento dos trabalhos do Pregoeiro, 

nem repercutirá sobre as decisões que este proferir; 

 



16.2.2. Caso não seja possível reabrir a sessão pública no dia e horário estabelecidos por impossibilidade de 

acesso à Internet e/ou ao sítio Comprasnet, o Pregoeiro lançará aviso no referido sítio informando novos dia e 

horário para reabertura; 

 

16.3. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do 

primeiro; 

 
16.4. Os recursos para atender as despesas com a aquisição são provenientes do Programa de Trabalho: nº 

12.364.2032.20RK.0026 –Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior – No Estado de Pernambuco;  

Fonte de Recursos: Tesouro/Próprio; Natureza da Despesa: 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente, de acordo 

com a LOA 2014 – Lei nº 12.952 de 20.01.2014, DOU de 21.01.2014; 

 

16.4.1. As despesas que ultrapassarem o exercício financeiro em curso estarão submetidas à dotação 

orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária Anual do exercício correspondente; 

 

16.5. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este edital. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico responsável pela elaboração do edital 

decidir sobre a impugnação no prazo de 24 horas (art. 18 do Decreto nº 5.450/2005); 

 

13.5.1. A impugnação, com identificação deste Pregão e respectivo processo administrativo, poderá ser 

enviada ao Pregoeiro por meio eletrônico, via Internet, no endereço indicado no subitem 16.6 deste edital; 

 

16.5.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização 

do certame (art. 18, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);  

 

16.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 

três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

via Internet, no seguinte endereço: pregoeiros.ufpe@gmail.com, com identificação deste Pregão e respectivo 

processo administrativo (art. 19 do Decreto nº 5.450/2005);  

 

16.7. Os avisos, as respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas no sítio 

www.comprasnet.gov.br no link acesso livre > pregões > agendados ou no menu principal, no link: 

visualizar impugnações > esclarecimentos > aviso; 

 

16.8. Dúvidas no encaminhamento da proposta eletrônica poderão ser dirimidas em consulta ao manual 

disponibilizado para os fornecedores no link: publicações > manuais > pregão > pregão eletrônico – 

fornecedor; ou pelo telefone 0800.9782329 ou e-mail: comprasnet@planejamento.gov.br; 

 

16.9. As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometa o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação (Artigo 5º, Parágrafo Único, do Decreto nº 5.4502005); 

 

16.10. Cabe ao Pregoeiro decidir as questões resultantes do procedimento da licitação, competindo-lhe 

inclusive a interpretação deste Edital; 

 

16.11. Disponibilização do Edital: https:/www.comprasnet.gov.br/; 

 

16.12. Os interessados podem acompanhar a tramitação do processo referente à presente licitação no sítio 

www.ufpe.br - opção Links Rápidos – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS; 

 

16.13. As publicações referentes aos eventos licitatórios podem ser obtidas no sítio http:/www.in.gov.br/ 

(Imprensa Nacional, DOU, seção 3); 

 

16.14. Integram este instrumento: Anexo I – Especificação e Quantitativo; Anexo II - Modelo da Proposta. 

 

 

mailto:pregoeiros.ufpe@gmail.com
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:comprasnet@planejamento.gov.br
http://www.ufpe.br/


Recife, 25 de novembro de 2014.    

 

 

MARÍLIA B. DE LIMA PEQUENO 

Coordenadora de Licitações 

SIAPE 1650594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2014  

 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

ITEM CENTRO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE 

1 CCS 

Arquivo para armazenamento de lâminas de microscopia ou cassetes histológicos - 
Composto com 10 gavetas, na qual pode -se armazenar lâminas ou cassetes , ou 
ainda ambos. Cada gaveta de lâmina , possui 130 suportes removiv́eis (canaletas), 
sendo que a gaveta tem capacidade para 8.000 lâminas, no caso das gavetas de 
cassete, possuem 260 suportes removiv́eis (canaletas), sendo que a gaveta tem 
capacidade para 23.000 cassetes. Cada gaveta possui um espaco̧ para etiqueta para 
identificação das lâminas . É fornecido com 10 gavetas (lâmina ou cassete ), com a 
quantidade de suporte removiv́el de acordo com a configuracã̧o , 1 sacador de 
suporte removiv́el , 1 aparador de lâminas , 2 chaves para travamento do arquivo , 
manual de uso e conservacã̧o . Base com rodas reforçada com rodas, para o 
arquivo HistoFile, possui duas rodas fixas na parte traseira e duas rodas móveis 
com trava na parte frontal, facilitam a eventual remoção do HistoFile, 
proporcionando ao mesmo tempo proteção contra a umidade, rofundidade 
720mm x largura 520mm x altura 160mm. Suporte removível para cassete ou 
lâminas, confeccionado em aço e com reforço nas bordas, dotado de um 
dispositivo para facilitar a sua remoção através do uso do sacador de suporte 
removível, dimensão comprimento 630mm x largura 32mm x altura 42mm. 
Aparador de lâminas para segurar as lâminas na posição vertical, evitando que a 
mesma caia. Em formato de pinça, com as extremidades emborrachadas. Sacador 
de suporte removível com um orifício na parte frontal, no qual o sacador é 
introduzido para facilitar a remoção do mesmo. A função do sacador é facilitar a 
remoção do suporte removível. Dimensões de 123x71x50cm. Aço. Garantia de 36 
meses. Modelos de Referência: Easypath EP-31-05383, Easypath EP-31-05071 e 
Easypath EP-31-05385. 

UND 1 

2 CCB 

Cuba de Eletroforese Horizontal - Características: Sistema eletroforese, tipo 
horizontal, para ensaios COMETA; Kit completo composto de cubas, tampas e 
outros componentes suportes; Bandeja corrida de capacidade mínima de dez 
lâminas de microscopia, como suporte solido; Tanque com tampa transparente 
permitindo fácil visualização das amostras durante a corrida. Modelos de 
Referência: UniscienceBcom 10 e CleaverScientificLtdCsl-Com 10. 

UND 1 

3 CCB 

Cuba de Eletroforese Horizontal - Características: Cabos de conexão com código de 
cores, sendo vermelho para carga positiva e preto para carga negativa; Bandejas 
com marcações na base para facilitar a aplicação das amostras; Gaveta especial 
para pentes e outros acessórios; Compatível com fontes de diversos fabricantes; 
Sistema de gel casting especial que possibilita a preparação do gel externamente e 
visualização em transiluminador. Conjunto de 4 pentes duplos-1.0 e 1.5mm; Pente 
duplo 15 dentes -1.0 e 1.5mm; Pente duplo 20 dentes -1.0 e 1.5mm; Pente duplo 
26 dentes -1.0 e 1.5mm; Pente duplo 52 dentes -1.0 e 1.5mm.). 

UND 2 



4 CCS 

Cuba de Eletroforese Horizontal - Gel de Tamanho 10 x 11,5cm; Volume máximo 
de 450mL de tampão; Máximo de 80 amostras; Pentes de altura regulável e 
codificado por cor: fácil identificação da espessura do pente e controle da 
profundidade; Bandeja de corrida transparente ao UV que permite ao usuário 
visualizar o gel sem risco de danos devido à manipulaçã. Cuba compacta: reduz o 
volume necessário de tampão para cobrir o gel, proporcionando maior controle 
sobre o gradiente de voltagem e tempo de corrida; Alças laterais para transporte 
fácil e seguro; Temperatura de trabalho de 4 a 40°C, Temperatura Máxima de 
45°C; Umidade até 80%. Dimensões de 16,5 x 23 x 6,5cm (w x l x h); Voltagem de 
300 v, 200mA, 60w. Câmara para Tampão; Tampa de Segurança; Condutores de 
Alta Voltagem; Bandeja para Gel com Vedação de Silicone; Pente para 16 poços, 
com 1mm de espessura (2 unidades); Tiras coloridas para orientação dos poços 
das amostras. Certificado de Segurança: EN61010-1. Configurações Máximas de 
Força: 300V, 200mA, 60W. Garantia de 24 meses. Modelo de Referência: SUB10 
Mini-PlusSubmarine. 

UND 1 
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Dispensador de Parafina - Armazenamento de até 04 litros de parafina derretida 
com controle de temperatura. Sua tampa superior permite a vedacã̧o e retencã̧o 
de calor evitando perda de energia elétrica . Possui alojamento para termômetro 
para verificacã̧o constante da temperatura da parafina . Dotado de um sistema de 
acionamento para escoamento da parafina através de solenóidemecânica 
acionada através de pedal o que possibilita que o usuário esteja com as mãos livres 
durante a inclusão do material . Possui bico dispensador com controle de dosagem 
do escoamento da parafina e um filtro interno que é colocado no reservatório 
prevenindo que partículas grosseiras se misturem na inclusão . Construído 
externamente em aco̧ inox , facilitando sua limpeza e internamente é construid́o 
em alumińio com pintura eletrostat́ica a pó . Garantia de 24 meses. Modelos de 
Referência: Leica EG 1150H e Lupetec DP01. 
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Estereomicroscópio Binocular com Zoom - Estereomicroscópio com zoom e com 
câmara clara; Tubos binoculares com inclinação de 45º; Um par de oculares de 
campo amplo com diâmetro mínimo de 23mm; Ajuste interpupilar faixa mínima de 
54mm e 76mm de faixa máxima; Correção das diferentes dioptrias para as duas 
oculares; Sistema de iluminação incidente com lâmpada de halogênio ou LED com 
três pontos, incidente, só transmitida e ambas em conjunto. Modelos de 
Referência: Opticam hyper570 e Motic 1247. 
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Estereoscópio Binocular Sem Zoom - Estereoscópio Binocular Sem Zoom - 
Estereoscópio sem iluminação e sem zoom, para análise em campo aberto; 
cabeça: binocular, inclinada aproximadamente 45º; ocular: WF10x (com ou sem 
20x opcional ou outra); objetiva: 2x;  aumento: aproximado 20x (com ou sem 40x 
opcional ou outra); imagem: direta tridimensional;  ajuste Interpupilar: mínimo 55 
-máximo 75mm; ajuste dipropia: aproximadamente  ± 5 dioptrias; distância de 
trabalho: aproximadamente 80mm. Modelo de Referência: Coleman NTX 1A. 
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Estereoscópio Binocular - Estereoscópio Binocular; cabeça: binocular, inclinada a 
aproximadamente 45º, giro máximo de 360º; aumento: mínimo de 3,5 – máximo 
de 225x;ocular: WF mínimo 10x e máximo 25x; objetiva: mínimo 0,7 – máximo 4,5x 
Zoom (controle bilateral ou outro); lente auxiliar: mínimo 0,5x e máximo 2x; 
focalização: macrométrica com tensor; imagem: direta tridimensional; iluminador: 
transmitida Halogênio aproximadamente 6V/20W e Incidente aproximadamente 
6V/15W, ambos com controle de luminosidade; platina: Ø aproximadamente 
95mm (preta/branca e vidro); ajuste interpupilar: mínimo 55 - máximo 75mm; 
ajuste de dipropia: aproximadamente ± 5mm dioptrias duplas; distância de 
trabalho: aproximadamente 95mm; 250W. Modelo de Referência: Coleman 
XTB/3A (225X). 
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Fonte para eletroforese - Características: Fonte para eletroforese compatível para 
o sistema horizontal utilizado no ensaio do cometa; Deve ser capaz de fornecer 
tensão ou corrente constante; Deve possuir duas ou mais saídas para permitir a 
corrida de dois géis simultaneamente; Tensão constante de 300V – 1V de 
incremento; Saída de corrente constante máxima de 400mA. Voltagem de entrada: 
Bivolt 110/220V. Modelos de Referência: Uniscience Mini Pro 300v Major Science 
e CleaverScientificNanopac 300 Mini Power Suplly. 
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Incubadora de CO2 - Características: Incubadora de CO2 equipada com Jaqueta de 
Ar; Lâmpada UV para desinfecção; Sistema de filtração; Precisão de ±0.1% para 
uma temperatura de 37°C; Taxa de CO2: 0 a 20% Câmara interna em aço 
inoxidável; Mínimo de 03 Prateleiras internas com suportes. Câmara Interna com 
capacidade entre 170 a 212 litros; Dimensões aproximadas Externas (LxPxA): 
80x75x75cm; Voltagem: 220V. Acessórios: 01 Mangueira para conexão do gás 
CO2; 01 Bomba de sucção; 01 Filtro; 01 Cabo de força; 01 Manual de instruções. 
Informações Adicionais: Instalação e calibração do equipamento; Treinamento 
para utilização do mesmo. Modelos de Referência: Laboven L212, Ultrasafe HF-
212UV e Sanyo MCO 18AIC. 
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Incubadora de Placa de ELISA - Características: Incubadora de Placa de ELISA com 
alarme sonoro e parada automática no final do programa; Precisão de 
temperatura e uniformidade em toda superfície da placa; Temperatura e tempo 
ajustáveis; Capacidade da Plataforma: 02 placas de ELISA de 96 poços; Faixa de 
Incubação: 8ºC acima da temperatura ambiente até 70ºC; Estabilidade da 
Temperatura: ± 0,3ºC; Velocidade de Aquecimento: < 25 min de 20ºC a 70ºC; 
Dimensões aproximadas (LPA): 385 x 395 x 190mm; Peso: 5 a 7kg; Potência Max. 
150VA; Voltagem: 100~240V (automático), 60/50Hz. Modelos de Referência: 
Novainstruments NI 1720 e LB – 067. 
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Estereomicroscópio Binocular - Cabeça binocular, inclinada 45¨. Ocular WF 10x 
(20x opcional) Objetiva: 2x e 4x. Aumento: 20x e 40x (80x opcional). Imagem: 
direta tridimensional. Iluminador: incidente e transmitida 12V/10W. Ajuste 
Interpupilar: 55-75mm ajustável.  

UND 2 
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Microscópio Binocular Com Sistema De Vídeo Digital E Tela LCD - Características: 
cabeça binocular; Inclinado aproximadamente 45º, digital LCD (opcional); distância 
Interpupilar: mínimo 55- máximo 75mm; aumento: aproximadamente 40-1.000x ; 
ocular: WF 10x aproximadamente; objetivas acromáticas: aproximadamente 
4x/0.10,10x/0.25,40x/0.65,100x/1.25; revólver: quádruplo (ou outro);  estativa: 
alta resistência; platina dupla: aproximadamente 140x140mm com charriot 
graduado (opcional), área de trabalho de aproximadamente 75x50mm e controle 
coaxial; condensador: ABBE 1,25 N.A com ajuste vertical por pinhão e cremalheira; 
diafragma: Íris com suporte para filtro; filtro: azul e verde (ou outro); iluminação: 
lâmpada de halogênio, aproximadamente 6V/20W com controle de luminosidade 
(opcional); enfoque: macro-micrométrico coaxial com faixa de aproximadamente 
24mm e 0,002mm/divisão, com trava de pré-focalização e tensor (opcional); 
alimentação: 110-240v (automático); acessórios (opcionais): oculares de 
aproximadamente 16x/11mm (aumento até 1600x). Modelo de Referência: 
Coleman NLCD 120. 
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Microscópio Biológico Binocular - Características do produto: tubo binocular 
inclinado a 30° e giratório 360°; objetivas planacromáticas; aumentos de até 
1600x; sistema de iluminação com diafragma de campo e dispositivo para 
centralização, tipo “Köehler”; lâmpada led (luz fria) 3 watts; transformador de 
baixa voltagem com reostato de variação contínua para permitir o ajuste da 
intensidade de luz; sistema de focalização de movimento através de botão 
macrométrico e micrométrico conjugados e graduados; platina regular de 140 mm 
x 160 mm; Charriot com percurso total de 50 mm x 75 mm; escala de Vernier de 
0,1 mm; 02 pares de oculares de campo amplo WF10x (Ø18 mm), WF16x (Ø14 
mm). Dimensões aproximadas: 300x170x360. Peso mínimo e máximo: 5 a 10 kg. 
Acessórios mínimos (componentes): tubo binocular inclinado a 30° e giratório 
360°; objetivas planacromáticas; sistema de iluminação com diafragma de campo e 
dispositivo para centralização, tipo “Köehler”; lâmpada led; transformador de 
baixa voltagem com reostato de variação contínua; botão macrométrico e 
micrométrico conjugados e graduados; platina regular de 140 mm x 160 mm; 
Charriot com percurso total de 50 mm x 75 mm; escala de Vernier de 0,1 mm; 02 
pares de oculares de campo amplo WF10x (Ø18 mm), WF16x (Ø14 mm). 
Voltagem: bivolt automático para funcionar de 85 a 260 volts. Garantia mínima 
recomendável: 12 meses. Modelo de referência: Nikon, Zeiss 
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Microscópio Biológico Binocular - Características: Ótica Planocromatica infinita, 
iluminação halogênica tipo Koehler. Sistema de focalização e movimento com 
trava. Platina retangular com charriot, Cabeçote binocular de alta transmissão, 
com movimento giratório de 360º, trava na posição desejada. Condensador campo 
claro, tipo"ABBE". O revólver porta-objetivas, deve conter 4 objetivas todas 
planacromática infinita corrigida:4X (0.10), 10X (0.25), 40X (0.66) e 100X (1.25). 
220 Volts. Acessórios: Deve acompanhar também 01 filtro azul, 01 filtro verde, 01 
filtro branco, todos de 32 mm diâmetro, 01 frasco de óleo para imersão, 01 
lâmpada de halogênio 30 Watts, 01 capa protetora (lavável), 01 manual de 
instruções, 01 cabo de força, 01 fusível de reposição, 01 caixa de embalagem. 
Modelo de referência: Medilux MDL-150-BPI. 

UND 9 
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KIT Microscópio com Sistema de Câmerae Software- Característica Microscópio: 

Microscópio Biológico Binocular com Objetiva Planacromática, com no mínimo quatro 
objetivas (4X, 10X, 40X e 100X). - Diafragma de campo incorporado – para iluminação 
segundo Koehler - Dimensão da mesa de platina retangular: entre 140 – 188 MM x 135 – 150 
MM - Movimento do Charriot entre: 76 – 78 MM x 52 – 54 MM - Ajuste de distância 
Interpupilar de 47 – 75 MM (aproximado) - No mínimo um par de ocular WF10X/20MM de 
campo amplo e ponto focal alto com proteção para o manipulador. Tensão: Bivolt 100-240V; 
Óleo de imersão; Manual de instrução em português. Características da Câmera: Câmera 
digital de Alta resolução; Resolução: no mínimo 3Megapixels; Conexão USB 2.0 (no mínimo), 
que permite conexão direta a computador e notebook.; Software com análise de Imagens 
com as seguintes funções: Medições, Ponto a ponto, ângulo, Raio, Perímetro, Contagens, 
saturação de Imagem, Captura de imagens em diferentes formatos, Pré–processamento de 
imagens digitais. Com digitalização Binária; Adaptadores para o Microscópio. Instalação e 
Treinamento. 
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Microscópio Biológico Binocular - Características: Microscópio óptico Binocular 
com ampliação de 40 a 1600 vezes; Equipado com condensador de campo Escuro; 
Deve possuir tubo binocular com lentes oculares com aumento de 10 vezes (10x) e 
16 vezes (16x) com seta; Possuir um revolver com quatros objetivas infinitas 
policromáticas com aumentos de 4x, 10x, 40x e 100 vezes; Retrátil para imersão; A 
iluminação do microscópio deverá ser com lâmpada de halogênio ou LED; Com 
claridade ajustável por potenciômetro; Cabeçote Binocular, Inclinação de 45º, Giro 
de 360º; Com tratamento antifungo; Deverá possuir filtros verde e azul; Voltagem: 
110/220V (Bivolt). Modelos de Referência: Coleman N107 e Nikon E200F. 
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Microscópio Biológico Binocular - Características: Microscópio Biológico Binocular 
óptico; Cabeçote Binocular com inclinação de 30°; Objetivas infinitas 
planacromática de 4x, 10x, 40x e 100x; Revólver Quádruplo; A iluminação do 
microscópio deverá ser com lâmpada de halogênio ou LED; Voltagem bivolt 
110/220V. Informações Adicionais: Garantia mínima de 12 meses. Modelos de 
Referência: NIKON E100 e Coleman N180/INF-P. 

UND 10 
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Microscópio Biológico Binocular - Características: Base e Estativa robustas, com 
fino acabamento; tubo de observação com 160mm de comprimento; cabeçote 
binocular do tipo siendetopf inclinado a 30§ com ajuste de distancia interpupilar e 
ajuste de dioptria para as duas oculares; revolver porta objetiva ,para quatro 
objetivas; objetivas acromáticas de 4x,10x,40x retrátil e 100x e imersão, todas tipo 
o.g.; opcional objetivas plana cromaticas,4x,10x,40x retrátil e 100x e imersão; um 
par de oculares de 10x plana de campo amplo com 18 mm de diâmetro, 
permitindo aumentos configuráveis entre 40x e 1000x; platina mecânica com 
superfície de 140x140 mm, área de trabalho com50x76 mm, divisão de 0,1 mm, 
charriot com controle para movimentos x e y e fixação da lamina; ajuste coaxial de 
focalização micrométrica e macrométrica, com knob independente, com controle 
de pressão (torque)exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a 
altura e assim evitar dano da lamina e da objetiva, a distancia de ajuste vertical do 
foco e de 22 mm, divisão mínima do ajuste fino e de 0,002 mm; condensador abbe 
fixo: 1,25 na (oleo) parafusos centralizadores, diafragma iris, porta filtros 
escamoteavel, faixa de movimento de 15 mm; iluminador elétrico com coletor 
esférico, filtro azul, amarelo, verde e lâmpada de halogênio de 6v/20w, com ajuste 
de intensidade de luz; cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois 
fases e um terra; acompanha manual de instruções. Declarado isento de registro 
pelo ministério da saúde. Cadastro anvisa/ms n° 80231279024. Volts 90~240 , 
cabeçote binocular, objetivas 4 acro. 
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Microscópio Biológico Trinocular - Características: 1.600X com câmera CCD 480 
linhas - Base: De grande dimensão e máx estabilidade; Estativa Moderna, 
comandos macro-micrométricos conjugados e trava mecânica para evitar quebra 
da lâmina; Platina mecânica 02 camadas, medindo 140mm x 155mm, controle 
coaxial, charriot graduado com área de trabalho de 50mm x 75mm, escala de 
Vernier de 0,1mm; Revolver invertido: Para 4 objetivas, giratório, click de parada; 
Objetivas Acromáticas de 4x(0.10), 10x(0.25), 40x(0.65) com mola e 100x(1.25) 
imersão; Tubos: Tubo trinocular com articulação livre (tipo Seidentoff), inclinado a 
30º ou 45º, giratório de 360º, ajuste interpupilar de 55 a 75mm; Oculares: 02 pçs 
de WF 10x e 02 de 16x; Fator: 40x / 1.600x; Condensador campo claro: 
Condensador tipo ABBE, (N.A. = 1.25), com diafrágma de íris e ajustável através do 
Sistema Koehler; Filtros: Azul e verde de 32mm de diâmetro; iluminação 
halogênica 6V-20 Watts, regulagem e dispositivo tipo "Koehler" para centralização 
do condensador; Fonte de iluminação com comutação automética para funcionar 
de 85 a 260 Volts. Acompanha o equipamento: 01 pç - Câmera de Vídeo CCD 
Colorida uso em Microscópio Trinocular; Compensação backlight para enfatizar as 
diferenças entre claro-escuro e melhorar a capacidade de leitura; Sensor de 
imagem: Chip 1/4"" Sony CCD; Elementos de imagem: CCIR: 512 (H) x 582 (V) / EIA: 
512 (H) x 492 (V); Resolução horizontal: 480 linhas de TV; Intensidade de 
iluminação mínima: 1.0 LUX / F1.2; Sistema de sincronização: Interno/Externo; 
Razão s/n: maior que 50 dB; Balança auto de branco: Liga/Desliga; Controle auto 
do ganho: Liga / Desliga; Obturador auto eletrônico: 1/50-1/10000 seg. 
Liga/Desliga; Compensação backlight: Liga/Desliga; Saída de vídeo: 1.0 Vp-p 750 
hm; Montagem das lentes: C/CS; Auto íris: Vídeo/DC; Sistema de sinal: PAL/NTSC; 
Fonte de energia: DC 12V, 750 mA; Consumo: 150 mA; Temperatura de -20ºC a 
+50ºC; Voltagem: 110V/220V / 60 Hz. 01 pç - Adaptador CCD, para acoplar câmera 
ao Microscópio. 
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Microscópio Biológico Trinocular - Características: Microscópio óptico Trinocular 
com ampliação de 40 a 1000 vezes; Deve possuir tubo binocular com lentes 
oculares com aumento de 10 vezes (10x) e com correção para dioptria; Possuir um 
revolver com quatro objetivas infinitas policromáticas com aumentos de 4x, 10x, 
40x e 100 vezes; Retrátil para imersão; Possuir um tubo Trinocular com acessórios 
para acoplar câmera digital com resolução mínima de 10 mega pixel; A iluminação 
do microscópio deverá ser com lâmpada de halogênio ou LED; Claridade ajustável 
por potenciômetro; Deverá possuir filtros verde e azul; Voltagem: 110/220V 
(Bivolt). Modelos de Referência: Leica DM500 e Olympus BX43. 

UND 1 
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Microscópio Estereoscópico Trinocular - Características: Tubo Trinocular com 
ajuste de distância interpupilar de 52 a 76 mm ou maior; Giratório em 360 º com 
inclinação de 45 graus o que confere uma inclinação com ergonomia; Corpo 
principal com zoom contínuo básico de 0,67 a 4,5x; Sistema ótico com observação 
de todo campo, e sem distorção nas bordas; Distância de trabalho de 110mm ou 
superior; Par de ocular de 20x ultra campo amplo de FN.16, com ajuste de dioptria 
nas duas oculares com trava e protetores de borracha; Base diascópica com 
espelho incorporado giratório 360º, móvel para frente e para trás, para controle 
de contraste, com face refletiva dupla; Iluminador para luz transmitida halogêna 
de no mínimo 22W ou superior, com controle de intensidade luminosa, com cabo 
de fibra ótica com alta eficiência luminosa, evitando aquecimento da amostra; 
Disco de vidro com 100 mm de diâmetro ou maior; Sistema de focalização 
macrométrico com ajuste de torque; Magnificação total de 13,4x á 90x ou maior; 
Voltagem: Bivolt - 100~240V. Modelos de Referência: Nikon SMZ745T e Olympus 
SZ61. 
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Microscópio Estereoscópio Binocular - Características: Microscópio Tipo De Análise 
Estereoscópio, Tipo Binocular, Aumento Oculares Até 10x, Zoom Até 32x, 
Componentes Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida,Outros Componentes 
Base Cerca De 20 X 30 Cm, Adicional Inclinação Até 45¨. 
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Microscópio Trinocular com câmera acoplada - Características do produto: 
microscópio equipado com câmera, CMOS, digital colorida, 1,3 mp (megapixels), 
com software para captura e análise de imagens, aumento de 1600x, centralização 
tipo “Köehler”, tubo trinocular (seidentopf), com 4 objetivas, acromáticas 
iluminação alógena 6v/200w, bivolt. Dimensões aproximadas: 300x170x360; Peso 
mínimo e máximo: 5 a 10 kg. Acessórios mínimos (componentes): microscópio 
equipado com câmera, CMOS, digital colorida, 1,3 mp (megapixels), software para 
captura e análise de imagens, aumento de 1600x, centralização tipo “Köehler”, 
tubo trinocular (seidentopf), com 4 objetivas, acromáticas iluminação alógena 
6v/200w. Voltagem: bivolt. Garantia mínima recomendável: 12 meses. Modelo de 
referência: Nikon, Zeiss. 

UND 1 

25 CAV 

Micrótomo Rotativo - Características: Micrótomo rotativo de parafinautilizado 
para produzir cortes sequenciais em amostras incluídas em parafina, com 
Plataforma em liga de alumínio com tratamento antioxidante, Seleção de 
espessura de corte compreendida ente 0,5 e 60 Mícrons, com Suporte para 
cassete, Bandeja para resíduos e painel digital com display LCD. Equipamento semi 
automático com comandos digitais em painel de lcd. Suporte para navalha 
descartável de alto e baixo perfil com deslocamento lateral e angular.. Modelo de 
Referência: Leica RM2255. 
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Micrótomo Rotativo Manual - Características: Micrótomo Rotativo Manual de 
cortes em Parafina; Sistema de corte manual operado por volante principal do lado 
direito e volante do lado esquerdo para observações de avanço, retrocesso e 
desbaste; Precisão de corte de 0,5 a 60 mícron; Suporte de navalhas descartáveis 
para perfil alto e baixo; Dimensões: altura máxima (295mm), largura (390 a 
440mm), profundidade (470 a 570mm) e peso (26 a 28kg). Modelos de Referência: 
Lab-MRM1, O Patologista MR2014 e Lupetec MRP-09. 
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Micrótomo Rotativo - Características: Micrótomo simples instrumento para cortes 
de 0,5 á 60 mícron com indicador no painel frontal; Precisão de corte em passos de 
0,5 em 0, 5 mícron até 2,0 mícron, de 1 em 1 mícron até 10 mícron, de 2 em 2 
mícron até 20 mícron e de 5 em 5 mícron até 60 mícron; Suporte para navalha 
descartável (HIGH- PROFILE) com protecã̧o do fio da navalha e com regulagem de 
angulação de corte ; Deslocamento vertical de 70 mm, e horizontal de até 40 mm; 
Micrótomo com sub -base para acomodar diferentes suportes de navalha ; Morsa 
(porta amostras ) para cortes de espécimesincluid́os em blocos normais ou em 
cassetes; Tamanho max́imo de espécimes 55 mm x 55 mm; Orientador de 
espécimes em 02 eixos de trabalho (X e Y) com angulacã̧o de 8 a 360, especial para 
troca rápida de amostras ; Volante de ajuste fino com trava de seguranca̧ em 03 
posições ou automático em posição de 13 horas; Sistema de desbaste rápido 
(AUTO-TRIM) semi-automáticoatravés de alavanca fr ontal integrada no painel para 
desbaste de 10 ou 50 mícron; Mecanismo de avanco̧/retrocesso com roletes e livre 
de lubrificacã̧o e fácil para operacõ̧es de desbaste e retracã̧o do porta -amostra no 
retorno a posicã̧o superior. Dimensões de aproximadamente 28 x 39 x 47 cm. Peso 
de aproximadamente 30kg.Voltagem de 220v. Garantia de 24 meses. Modelos de 
Referência: Leica RM 2125 RTS e Lupetec MRP09. 
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Sistema de vídeo com câmera e tablet integrados para microscópio - 
Características: Sistema de vídeo com câmera e Tablet integrados para 
microscópios Trinoculares ou Binoculares e para Estereomicroscópio; Tablet com 
sistema operacional e Software que permita integração com a imagem obtida pela 
câmera, bem como obtenção de fotografia digital, e saída para TV e monitor Tipo 
HDMI; Display em LCD ou LED; Alta Resolução; Tamanho mínimo da tela do Tablet 
de 8’ polegadas; Resolução mínima da tela de 1024x768; Resolução mínima da 
câmera de 1024x768; Sistema operacional Android, IOS ou Windows 8; Memória 
interna mínima de 1GB; Possibilidade de salvar arquivos em Pen Drive; Voltagem: 
Bivolt 110/220V. Acessórios: 01 Adaptador Entrada AC 110V-220V e saída DC 5V. 
Modelos de Referência: Laborana LAB-UT7000, OptonOptable TBL01 e Opticam 
TC5000. 
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Polarímetro de Disco Automático - Características: Faixa de rotação optica de 0 a 
+180º (dextrogiro), e de 0 a -180º (levogiro); Alimentação: 220 volts; 20 Watts; 
valor de divisão de 1 em 1 grau; leitura final através de vernier; fator de aumento 
da ocular ajustável até 4X; fonte de luz monocromática com lâmpada de sódio de 
589,3 namômetros; compartimento para tubo de 100 mm ou 200 mm; Cabo de 
força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra NBR13249; 
acompanha 2 tubos de amostra, sendo um de 110 nm, um de 200 nm. Modelo de 
Referência: Gehaka AP-300-ATAGO. 

UND 1 

30 CFCH 

Microscópio Monocular - Características: cabeça: monocular com giro de 
aproximadamente 360º; aumento: mínimo 40x - máximo 640x; objetivas 
acromáticas: aproximadamente 4x/0; 10,10x/0; 25,40x/0; 65(retrátil); ocular: 
aproximadamente WF 10x e P 16x; platina: aproximadamente 90x90mm com 
pinças; enfoque: macro com trava (opcional); condensador: fixo 0,65 NA 
aproximadamente ; diafragma: disco; Iluminação: 15W tungstênio (ou outra); 
alimentação: 220V. Modelo de Referência: Coleman 116/AL. 

UND 1 

 

 

 

 

*Os itens10 e 16 deverão ser entregues e instalados; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2014   

    

MODELO DA PROPOSTA 

 

OBJETO: Aquisição de equipamentos laboratoriais: 

 

Item Especificação do Produto 

Marca/ 

Fabricante/ 

Modelo/ 

Linha 

Unidade Quantidade 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

       

 

Preço global da proposta (soma dos preços globais dos itens) R$  

 

VALIDADE DA PROPOSTA: ....(..) dias corridos a partir da abertura deste Pregão (v. subitem 1.2 do 

Edital). 

 

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA 

PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do objeto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) 

seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o 

preço a ser ofertado; 7) Garantia de fábrica mínima de 12 (doze) meses. 

 

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE 

DESTA LICITAÇÃO:  

NOME:  

NACIONALIDADE: 

ESTADO CIVIL:  

FUNÇÃO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

CPF (com cópia): 

R.G./ÓRGÃO EXPEDIDOR (com cópia):  

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:   
BANCO Nº:  

NOME DO BANCO:  

AGÊNCIA Nº:  

NOME DA AGÊNCIA:  

CONTA CORRENTE Nº:  

PRAÇA DE PAGAMENTO:  

 

 

(Local), .......... de .............................. de 2014. 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, assinatura) 

 


