
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO - SGO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Sala 30 – Centro, Petrolina-PE  - CEP. 56.304-205  – Telefax: (87) 2101-6724 

Email: sileide.neves@univasf.edu,.br 

PE 131/2011-  Material de Consumo Farmácia 
 
 

1/54 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2011 

 
 
Processo nº 23402.001669/2011-52 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO UNITÁRIO  POR ITEM 
 
Data de Início do cadastramento de Propostas:  03/01/2012 às 08h00min 
 
Data Limite para cadastramento de Propostas    13/01/2012 às 08h30min 
 
Data da abertura:  13/01/12 às    08h30min 
 
Local: www.comprasnet.gov.br 
* Horário de Brasília 
 
 
A  UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, através da Secretaria de Gestão 
e Orçamento, neste ato representada pelo Pregoeiro designado pela Portaria nº 525 de 14 de julho de  2011, 
torna público, que fará realizar licitação, visando à eventual aquisição de material de consumo para 
Laboratórios de Ciências Farmacêutiticas, conforme condições, quantidades e especificações constantes 
deste Edital e de seus Anexos, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO, do 
tipo Menor Preço unitário por item, que será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no 
Diário Oficial da União de 18 de julho de 2002, pelo Decreto-lei 5.450 de 31 de maio de 2005, publicado no 
Diário Oficial da União de 01 de junho de 2005, pelo Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, publicado 
no Diário oficial da União de 20 de setembro de 2001, Lei Complementar 123 de 2006, publicada em 14 de 
dezembro de 2006, Decreto 6.204 de 05 de Setembro de 2007, Instrução Normativa 01/2010-MPLOG de 19 de 
janeiro de 2010    demais normas correlatas, aplicando-se subsidiariamente o disposto na Lei n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, em sessão 
pública  nas data e horário estabelecidos acima, sendo estes fixados como limites para o recebimento de 
propostas e para o início da sessão pública, pelo Pregoeiro, conforme os procedimentos legais. O pleito se 
realizará eletronicamente no sítio www.comprasnet.gov.br e a UNIVASF será o Órgão Gerenciador deste 
Pregão Eletrônico. 
 
 
1 – OBJETO 
 

 1.1 - Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS visando à eventual  aquisição de 
material de consumo para Laboratórios de Ciências Farmacêuticas,  conforme especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I do presente Edital. 
 
 1.2 - A UNIVASF não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas 
quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais 
itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do 
art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93, reafirmada no art. 7º, do Decreto nº 3.931/01. 
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2 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 2.1 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do 
Anexo II e nas condições previstas neste Edital. 
 
 2.2 - A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
 
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
 3.1 - A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 
 
 3.2 - Poderão participar da presente licitação empresas cadastradas e habilitadas parcialmente no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de que trata a Instrução Normativa nº 05, de 
21/07/95, e alterações posteriores, e em seqüência denominada simplesmente IN MARE nº 05/95, baixada 
pelo extinto Ministério da Administração e Reforma do Estado – MARE. 
 
 3.3 - O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados pelo interessado em 
qualquer unidade de cadastramento dos Órgãos/Entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das 
Autarquias e das Fundações que integram o Sistema de Serviços Gerais - SISG, localizadas nas Unidades da 
Federação. 
 
 3.4 - Não poderão concorrer direta ou indiretamente, nesta licitação: 
 

a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 
b) Empresas que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a 

Administração Pública e que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com órgãos 
públicos, de qualquer das três esferas de poder; 

c) Empresa da qual seja sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor de qualquer órgão ou 
entidade vinculada à UNIVASF; 

d) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, 
quaisquer que sejam suas formas de constituição; 

e) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 
 
 4.1 - Os licitantes ou seus representantes legais interessados em participar do certame deverão 
providenciar, previamente, o credenciamento perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, provedor do Sistema Eletrônico, no sítio 
www.comprasnet.gov.br. 
 
 4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, conforme estabelece o § 1º, art. 3º do Decreto nº 5.450/2005. 
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 4.3 - O Credenciamento dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF. 
 
 4.4 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
 4.5 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante e na 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 
 
 
5 – DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
 5.1 - O licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por se 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
 5.2 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
 5.3 - A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subseqüente encaminhamento da proposta eletrônica, com valores unitários e totais de cada item cotado, 
exclusivamente pelo site www.comprasnet.gov.br (§ 1º, Art. 21, Decreto 5.450/05). 
 
  5.3.1 - A partir da disponibilidade do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até o horário 
estabelecido no preâmbulo do presente Edital, para abertura das propostas os licitantes poderão rever suas 
propostas, alterá-las, excluí-las ou substituí-las, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. 
 
 5.4 - A Proposta de Preços, contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado, deverá 
ser enviada em campo próprio do sistema eletrônico, PELO VALOR UNITÁRIO POR ITEM, contendo 
obrigatoriamente marca, modelo e descrição completa do produto proposto, sob pena de 
desclassificação da proposta. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a proposta deverá ser 
atualizada para os valores unitários e totais de cada item, em conformidade com os lances  ofertados e 
enviada para o pregoeiro preferencialmente via Sistema do Comprasnet, email ou FAX (87) 2101-6724 no 
prazo de 02 (duas) horas. Os originais deverão ser enviados para a UNIVASF, no endereço constante do 
subitem 8.16.1, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a aceitação dos itens, contendo os 
seguintes dados: 
 
  5.4.1 - Preço unitário e total por item, de acordo com os preços praticados no mercado, 
conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismos e por extenso (total), expresso em 
moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações constantes do Anexo I do presente Edital. 
 
  5.4.2 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
abertura da sessão; 
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  5.4.3 - Especificação clara, completa e minuciosa do(s) material (is)indicando marca, modelo, 
validade e demais referências que possibilitem a clara identificação do bem proposto, observadas às 
especificações constantes do Anexo I deste Edital. 
 
  5.4.4 – Deverá, quando for o caso, ser indicada página na internet ou quaisquer outros meios 
onde possam ser obtidas informações quanto às especificações técnicas dos material (is)ofertados. 
 
   5.4.4.1 - O Pregoeiro poderá solicitar que a licitante envie catálogos dos material 
(is)ofertados pelo sistema eletrônico, email ou  Fax  87-2101-6724 sendo que, neste caso, os originais ou 
cópias deverão ser enviados, juntamente com a proposta original e os documentos de habilitação, para o 
endereço constante do subitem 8.16.1. 
 
  5.4.5 - Prazo de entrega do (s) material (is) não superior ao estabelecido no  Anexo I – Termo 
de referência a contar da data do recebimento do empenho, contados a partir da data do recebimento da Nota 
de Empenho. 
 
  5.4.6 - Declaração expressa de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas com 
o fornecimento, tais como impostos, taxas, frete e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente na 
composição do preço. 
 
  5.4.7 - Razão Social, número do CNPJ/MF, endereço, telefone/Fax, e-mail da licitante 
vencedora e dados completos do responsável para assinatura do ata (nome, estado civil, profissão, RG, CPF, 
etc.). 
 
  5.4.8 - Conter nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa, 
para efeito de pagamento. 
 
  5.4.9 - A participação no presente pregão eletrônico implica na plena aceitação, por parte do 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
  5.4.10 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 
 
  5.4.11 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
 
 
6 – DA ABERTURA DA SESSÃO 
 
 6.1 - Na data e horário fixados como limites para o início da sessão pública, a mesma terá início, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, em conformidade com este Edital e seus Anexos, de acordo 
com o Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e legislação correlata. 
 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
 7.1 - Aberta a etapa competitiva, o Pregoeiro classificará as propostas. Durante o procedimento, o 
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Pregoeiro informará, através do próprio sistema eletrônico, a todos participantes, as ofertas feitas nas 
propostas. 
 
 7.2 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances pelos proponentes classificados, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, sempre menores do que 
o valor existente, da proposta ou do último lance ofertado pelo próprio licitante. Os licitantes poderão 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cuja importância deve corresponder ao 
valor unitário do item a ser ofertado, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 
 
  7.2.1 - Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado dentre todos que tenham sido apresentados pelos licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 
 
 7.3 - A desistência em apresentar lance implicará na manutenção da proposta original ou do último 
lance apresentado pelo proponente, para efeito de ordenação das propostas. 
 
 7.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 - Das sanções Administrativas, deste Edital. 
 
  7.4.1 - Caso o lance aparente ser equivocado, é permitido ao pregoeiro confirmar com o 
licitante o valor do lance, e desta forma retificá-lo. 
 
 7.5 - Caso não  se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço 
unitário por item e o valor estimado para a contratação pela Administração. 
 
 7.6 - Encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e definida a 1ª (primeira) classificada, 
exclusivamente pelo critério de menor preço unitário por item, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito da mesma.  
 
 7.7 - Os procedimentos descritos do item 7.1 ao item 7.6 serão executados para cada um dos itens 
separadamente, seguindo a classificação ordinal, ou seja, item 01, primeiro, item 02, segundo, etc. Poderá 
ocorrer a alteração desta ordem ou a execução simultânea dos procedimentos para vários itens, ficando a 
critério do pregoeiro esta decisão. 
 
 7.8 - Será(ão) vencedora(s) aquela(s) licitantes que ofertar(em) o(s) menor(es) preço(s) unitário(s) 
por item, seja através da proposta, seja através de lance, conforme procedimento descrito nos itens 
anteriores. 
 
 7.9 - Caso haja empate nas propostas classificadas e não se realizem lances, o desempate se fará por 
sorteio, em ato público, em conformidade com a lei. Estes procedimentos definirão um único vencedor para 
cada item. 
 

7.9.1 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
7.9.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
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proposta mais bem classificada. 
 

7.9.2 – Para efeito do disposto no subitem 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

   7.9.2.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
7.9.2.2 – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem 7.9.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do subitem 7.9.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
7.9.2.3 – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.2.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.9.2.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.9.2, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

7.9.2.5 - O disposto no subitem 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
7.9.2.6 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão. 

 
 7.10 - Não será aceita, para efeito de julgamento e posterior contratação, sob qualquer título, oferta de 
outros valores que não correspondam às especificações solicitadas no ANEXO I – Termo de Referência, seja 
ela feita através da proposta inicial, dos lances ou do processo de negociação. 
 
 7.11 - Após o fechamento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, com o objetivo de 
conseguir o melhor preço possível para a aquisição dos material (is) , bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 
 7.12 - Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 
proponente, na ordem de classificação e assim sucessivamente, sendo a referida proponente declarada 
vencedora e a ela adjudicado o item para o qual apresentou a proposta. Caso as quantidades ofertadas pela 
primeira colocada não supram as necessidades da UNIVASF, as demais licitantes que estiverem com ofertas 
abaixo dos valores de referência da Administração poderão ser convocadas a fornecer seus produtos, nos 
termos de suas últimas ofertas, até que seja alcançada a quantidade demandada no Edital. Neste caso, será 
procedida a verificação das condições de habilitação destes fornecedores. 
 
 7.13 - Nas situações previstas nos subitens 7.5 e 7.12, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido o melhor preço. 
 
 7.14 - Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico, na qual constará a 
indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas ao 
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certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no art. 21 do Anexo I do Decreto 
nº 3.555/2000, no art. 30 do Decreto 5.450/05 e na legislação pertinente. 
 
 7.15 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
 7.16 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
  7.16.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 
endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
 7.17 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso  de fechamento iminente 
dos lances, emitido pela Pregoeiro no sistema eletrônico, apos transcorridos os períodos de disputa, iminência 
e encerramento aleatório, a saber: 
 
  7.17.1 - O período de disputa será estabelecido pelo  pregoeiro no início da sessão e terá 
duração entre 01 (dez) e 30 (trinta) minutos, quando então o mesmo decidirá pelo tempo de iminência. 
  7.17.2 - O tempo de iminência também será estabelecido pela pregoeiro no inicio da sessão e 
terá duração entre 1 (um) e 30 (trinta) minutos e entrará automaticamente em encerramento aleatório. 
 
  7.17.3 - O encerramento aleatório será determinado pelo sistema que encerrará a disputa, por 
item, em prazo entre 1 (um) segundo e 30 (trinta) minutos. 
 
 7.18 - O Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
 
  7.18.1 - Quando não for possível a conclusão do certame durante a sessão pública, o 
pregoeiro encerrará a etapa de lances divulgando, posteriormente, o resultado de julgamento. 
 
 7.19 - Encerrado o julgamento das propostas de preços, sendo as mesmas aceitáveis, será dada 
continuidade ao processo, através da análise dos documentos para habilitação. Será consultado o SICAF do 
licitante detentor da melhor oferta. O licitante deverá comprovar de imediato sua habilitação, enviando a 
documentação pelo sistema eletrônico, email ou fax  de número (87) 2101-6724, cópia dos demais 
documentos exigidos para a habilitação, de acordo com o edital. Caso ocorra alteração da Proposta 
originalmente apresentada, a mesma deverá ser enviada através do sistema eletrônico, email ou fax, 
readequada aos valores finais, decorrentes de lances e negociação. 
 
 7.20 - Em no máximo 02 (dois) dias úteis após o dia da habilitação, a documentação de habilitação 
constante do item 8 deste edital, juntamente com a proposta original ou ajustada, de acordo com cada caso, 
seguindo as orientações constantes do Edital, deverão ser encaminhadas para o endereço indicado no 
subitem 8.16.1. A data da postagem definirá se a apresentação das correções na proposta e dos documentos 
para habilitação, feitas por via postal, está dentro do prazo. 
 
 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO - SGO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Sala 30 – Centro, Petrolina-PE  - CEP. 56.304-205  – Telefax: (87) 2101-6724 

Email: sileide.neves@univasf.edu,.br 

PE 131/2011-  Material de Consumo Farmácia 
 
 

8/54 

 
8 – DA HABILITAÇÃO 
 
 8.1 - Após a análise e julgamento da (s) Proposta(s) será verificada “on-line” a situação da(s) 
licitante(s) vencedora(s) no SICAF. 
 
 8.2 - As licitantes deverão estar regularmente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF (na situação de Habilitação Parcial), nos termos do Decreto nº 3.722/01, com redação 
dada pelo Decreto 4.485/02, e da IN nº 05/95–MARE, 
  
 8.3 - Será assegurado à licitante o direito de apresentar via sistema eletrônico, email ou fax 87-2101-
6724, qualquer documento exigido no SICAF que, eventualmente, estiver vencido naquele sistema, após 
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no prazo estabelecido no subitem 8.18. 
 

8.3.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do ata. 

 
8.3.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  

 
8.3.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
8.3.2.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 

artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do ata, ou revogar a licitação. 
 
 8.4 - O pregoeiro e a equipe de apoio recorrerão, sempre que necessário, aos dados cadastrais do 
SICAF e a sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões, com a finalidade de esclarecer e/ou 
complementar a habilitação de licitante(s). 
 
 8.5 - Caso a licitante apresente resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de liquidez 
geral, liquidez corrente e solvência geral, calculados e informados pelo SICAF, deverá comprovar possuir 
capital social integralizado ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do montante de sua 
proposta comercial. 
 
 8.6 - Os interessados em participar da presente licitação deverão providenciar o seu cadastro no 
SICAF, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, antes da data prevista para abertura da presente 
licitação. 
 
 8.7 – Apresentar declarações assinadas por quem de direito, por parte da licitante, de que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis 
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, regulamentada pelo 
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Decreto nº 4.358/2002, e da Lei nº 9.854/99, preferencialmente, conforme modelo do ANEXO IV, Declaração 
inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, conforme anexo V, Declaração  de elaboração 
independente de proposta na forma do modelo do anexo VI, dados para pagamento e realização de outros 
atos, anexo VII 
 
 8.8 - Apresentar Certidão negativa de pedido de Falência e Concordata, expedida pelo Cartório 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no máximo a 90 (noventa) dias da data da abertura das 
propostas da presente licitação. 
 
 8.9 - Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o 
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quanto à atividade assim o exigir. 
 
 8.10 - Apresentar atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado compatível com o objeto da presente licitação. 
 
 8.11 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
requeridos neste Edital e seus Anexos. 
 
 8.12 - A apresentação de declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, 
sujeitará o licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo I, do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, 
como dispõe o art. 28, do Decreto nº 5.450/05. 
 
 8.13 - O não cumprimento das condições de habilitação implicará na inabilitação do licitante sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
 8.14 - A UNIVASF efetuará consultas ao SICAF por ocasião da emissão do empenho, da assinatura da 
Ata de Registro de Preços e durante a vigência do mesmo e a cada pagamento, visando à manutenção das 
condições de habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s) da presente licitação. 
 8.15 - Havendo irregularidade insanável na Habilitação de Licitante, por ocasião da emissão de 
empenho, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
 8.16 – Os documentos exigidos para habilitação serão encaminhados ao pregoeiro no final da etapa de 
disputa (lances), após solicitação do mesmo no sistema eletrônico, no prazo de 02 (duas) horas, via sistema 
eletrônico, email ou fax (87) 2101-6724. Estando em conformidade com o exigido no edital o pregoeiro 
solicitará do licitante que envie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para o endereço constante do 
subitem abaixo, os originais ou cópias autenticadas apenas daqueles que julgar necessário. 
 
  8.16.1 – Endereço para envio de documentos conforme previsto no subitem anterior: 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 
SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Av. José de Sá Maniçoba, S/N, Sala 30 -  Centro, Petrolina – PE, CEP 56.304-205 
Referente: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 131/2011 
 
 8.17 - São partes integrantes da habilitação as autorizações, licenças e certificados especificados 
neste edital e seus anexos, quando solicitados pelo pregoeiro. 
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 8.18 - Documentos sem validade expressa pelo órgão emissor serão considerados como válidos por 
90 (noventa) dias corridos contados do dia subseqüente ao da sua expedição. 
 
 8.19 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o 
processo com vistas a possíveis penalidades. 
 
 
9 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS  
 
 9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão publica, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão na forma eletrônica. 
 
  9.1.1 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração das 
Especificações, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
  9.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para realização do certame. 
 
 9.2 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, no endereço sileide.neves@univasf.edu.br 
 
10 – DOS RECURSOS 
 
 10.1 - 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 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentar 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. 
 
 10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o 
objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
 10.3 - O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 
passíveis de aproveitamento. 
 
 10.4 - No julgamento da habilitação e das propostas o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substancia 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. 
 
 10.5 – Os autos  do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO da 
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UNIVASF, na Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Sala 30 – Centro, Petrolina – PE, CEP 56.304-205,  Telefax 
(87) 2101-6724, e-mail: sileide.neves@univasf.edu.br. 
 
 10.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 
que forem enviados por fax. 
 
 
11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
 11.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não 
houver recurso. 
 
 11.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro ou, quando houver recurso, 
pela própria autoridade competente. 
 
  11.2.1 - A autoridade competente poderá proceder diligencias, com vistas à verificação da 
aceitabilidade dos produtos cotados, antes da homologação do certame. 
 
 
12 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 12.1 Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade 
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a assinatura 
da Ata de Registro de Preços - Anexo II, pela UNIVASF e as licitantes vencedoras do certame, ficando vedada 
a transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros. 
 12.2 - A adjudicatária será convocada eletronicamente para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da publicação da homologação, assinar a Ata de Registro de Preços. 
 
 12.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 
situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preço, o Pregoeiro examinará 
as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 12.4 - No caso previsto no subitem 12.3, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 
 
 12.5 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pelo simples recebimento, pelo 
fornecedor, da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto. 
 
 12.6 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço registrado quando esse se 
tornar superior àqueles praticados no mercado. 
 
 12.7 - Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
 
 12.8 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá 
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demonstrar, de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da 
solicitação, dentre outros critérios, a UNIVASF adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de 
reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal. 
 
 12.9 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os 
preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório. 
 
 12.10 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) 
dias, contados a partir da solicitação de revisão. Nesse período é vedado à contratada interromper o 
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços. 
 
 
13 – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 13.1 - Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, além da UNIVASF, quaisquer órgãos ou 
entidades da Administração que não tenham participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à 
UNIVASF, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 3.931/01, alterado pelo Decreto 4.342/02. 
  

13.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar ou não pela aceitação do fornecimento, independente dos quantitativos registrados na Ata 
de Registro de Preço, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
 
14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 14.1 - Garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e 
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e 
na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais, o licitante que: 
 

a) não assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade de sua proposta; 
b) deixar de entregar a documentação exigida no edital; 
c) apresentar documento ou declaração falsa; 
d) ensejar retardamento da execução de seu objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
h) cometer fraude fiscal ou fraude na entrega do(s) material(is). 

 
 14.2 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o licitante contratado às penalidades previstas no art. 7º da 
Lei 10.520/02, no art. 14 do Dec. 3.555/00, no art. 28 do Decreto nº 5.450/05 e no art. 87 da Lei 8.666/93, das 
quais se destacam: 
 

a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos bens adjudicados na Ata de Registro 
de Preços, a preço da data de abertura da proposta, pela recusa injustificada do adjudicatário 
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de assinar a Ata de Registro de preços, sem prejuízo das demais penalidades; 
 
c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
não executada da Ata de Registro de Preços, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das 
demais penalidades; 
 
d) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela não executada da Ata de Registro de Preços, a partir do 15º (décimo quinto) dia, sem 
prejuízo das demais penalidades; 
 
e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos bens adjudicados na Ata de Registro 
de Preços, a preço da data de abertura da proposta, pela recusa injustificada de entregar o(s) 
material (is)objeto da referida Ata, sem prejuízo das demais penalidades; 
 
f) suspensão do direito de licitar e contratar com a UNIVASF por um período de até 2 (dois) 
anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital e seus anexos e nas 
legislações aplicáveis; 
g) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, de 
competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado à licitante 
o pedido de reconsideração da decisão do Ministro de Estado, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas ao processo. 

 
 14.3 - Sempre que o valor total das multas aplicadas à licitante atingir 10% (dez por cento) do valor dos 
bens a ela adjudicados na Ata de Registro de Preços, o mesmo poderá ser rescindido, a juízo da UNIVASF; 
 
 14.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, 
o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das 
demais cominações legais. 
 
 14.5 – As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no todo ou 
em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante, por escrito, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
 14.6 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da Única do Tesouro Nacional, 
através de Guia de Recolhimento, fornecida pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da UNIVASF, no 
prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo a administração da UNIVASF reter o valor 
correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las judicialmente, segundo a lei 
6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
 14.7 - As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam 
às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não 
aceitarem a contratação. 
 
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 15.1 -  De acordo com a IN/SRF nº. 306, de 12/03/2003, será efetuada a retenção de Tributos 
Federais, quando do pagamento do objeto deste Pregão, no que couber. 
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            Conforme entendimento do TCU (Acórdãos TCU 3.146/2004-Primeira Câmara e 
1.279/2008-Plenário), a indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da 
assinatura do contrato. 
 
 15.2 - No caso de Órgãos Participantes, as despesas decorrentes da contratação desta 
licitação estarão explicitadas nos processos pertencentes a estes Órgãos. 
 
 
16 – DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 
 
 16.1 - O prazo para entrega do (s) material (is) será de acordo com o estabelecido no anexo I – Termo 
de Referência do edital,  contados a partir da data de recebimento da(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho. 
 

 16.2 – O(s)  material (is) adquiridos serão recebidos conforme estabelecido no item 11.1.1 do 
anexo I do edital  com o acompanhamento de servidor ou servidores designados pelo Reitor para esse fim, 
visando à comprovação de que os mesmos atendem às exigências editalícias. 
 
 16.3 - A recusa do (s)  material (is) por divergência com a proposta apresentada e/ou a Nota de 
Empenho, defeito ou irregularidade na documentação fiscal não acarretará a suspensão do prazo de entrega, 
ficando a adjudicatária obrigada à substituição ou reparação no prazo inicialmente estabelecido. 
 
 16.4 - Não serão aceitos material (is) em desacordo com as especificações constantes deste Edital e 
seus Anexos. 
 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
 17.1 - A UNIVASF e os Órgãos Participantes, quando for o caso, pagarão à adjudicatária os valores, 
fixos e irreajustáveis, devidos pelos material (is)efetivamente entregues, até o 10º (décimo) dia útil contado a 
partir da apresentação da Nota Fiscal e da comprovação e atestação pelo servidor encarregado do 
recebimento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, 
conforme determina a Lei 9.430/96 e as Instruções Normativas nº 480/2004 e posteriormente nº 539/2005, 
ambas da Secretaria da Receita Federal. 
 
 17.2 - A adjudicatária, convocada para efetuar o fornecimento dos  material (is)registrados na Ata de 
registro de Preços, deverá emitir a Nota ‘Fiscal de acordo com o estabelecido na Nota de Empenho. 
 
 17.3 - O pagamento será creditado em favor da adjudicatária por meio de Ordem Bancária, em 
qualquer instituição bancária indicada quando da apresentação da Proposta, devendo para isto estar 
especificado o nome do banco, agência com a qual  opere, localidade e número da conta corrente em que 
deverá ser efetivado o crédito ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de 
barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital/Nota de Empenho. 
 
  17.3.1 - Caso a Licitante vencedora não seja correntista do Banco do Brasil, as eventuais 
despesas decorrentes da transferência de seus créditos para o Banco de seu interesse correrão sob sua inteira 
responsabilidade. 
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 17.4 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado 
desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere aos prazos e às retenções tributárias. 
 
 17.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da 
adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 
 
 17.6 - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto estiver pendente de liquidação com 
qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou inadimplemento 
contratual. 
 
 17.7 - O pagamento dos  material (is)somente será realizado após consulta junto ao SICAF e 
verificação das mesmas condições de habilitação. 
 
 17.9 - A critério da UNIVASF, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis 
despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidade da licitante vencedora. 
 
 
18 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
 18.1 - O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata de Registro de Preço, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
 
  18.1.1 - A pedido, quando: 
 
   18.1.1.1 - Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução da Ata de Registro de Preço, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovado; 
 
   18.1.1.2 - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo  dos material (is)licitados. 
 
  18.1.2 - Por iniciativa da UNIVASF, quando o Licitante: 
 
   18.1.2.1 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
 
   18.1.2.2 - Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
 
   18.1.2.3 - Por razões de interesse público  devidamente motivadas e justificadas; 
 
   18.1.2.4 - Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
 
   18.1.2.5 - Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
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   18.1.2.6 - Caracterizar qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 
 
   18.1.2.7 - Recusar-se a assinar a ata de registro de preços. 
 
 18.2 - Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o processo, a UNIVASF fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preço. 
 
 
19 – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
 19.1 - A Administração poderá contratar quantitativos superiores àqueles registrados na Ata de 
Registro de Preço, de acordo com o estabelecido no parágrafo primeiro, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
 19.2 - A existência de preços registrados não obriga a UNIVASF a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
 
20 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 20.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
proposta e documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderão  alegar. 
  
 20.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
  
 20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na UNIVASF. 
 
 20.4 - O reitor da UNIVASF poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse 
público, derivadas 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. 
  
 20.5 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
  
 20.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta 
durante a realização do pregão. 
  
 20.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
  
 20.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
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 20.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
  
 20.10 - Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente PREGÃO deverão ser objeto de 
consulta, exclusivamente por meio eletrônico ao Pregoeiro, no endereço sileide.neves@univasf.edu.br, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
 

 
20.11 - O foro é o da Justiça Federal, Seção Judiciária da cidade Petrolina-PE, para dirimir qualquer 

dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  
 20.12 - São partes integrantes deste Edital: 
  
  
  a) Anexo I – Termo de Referência e seus anexos; 
  b) Anexo II – Ata de Registro de Preços; 
  c) Anexo III – Declaração de que não Emprega Menores; 
                       d) Anexo IV-   Declaração de inexistência de fatos supervenientes; 
                         e) Anexo - V – Declaração De Elaboração Independente De Proposta; 
                          f) Anexo – VI - Dados para pagamento e realização de outros atos; 

g) ) Anexo VII - Modelo de Declaração de Responsabilidade Ambiental 
 
 
 

 

Petrolina, 03 de janeiro  de 2012. 
 

 
SILEIDE DIAS DAS NEVES 

                                                                         Pregoeira 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
PREGÃO Nº 131/2011-UNIVASF  
PROCESSO Nº 23402.001669/2011-52 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 
LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS  

 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A proposição para aquisição do objeto deste Termo de Referência visa suprir o Colegiado de 
Ciências Farmacêuticas dos materiais de consumo necessários à realização de atividades 
acadêmicas. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO: 
 
A presente proposição para aquisição de material de consumo para Laboratórios justifica-se pela 
necessidade de se prover o Colegiado de Ciências Farmacêuticas desta Instituição Federal de 
Ensino dos materiais indispensáveis à realização das atividades acadêmicas e será adotado o 
Pregão Eletrônico, Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, pelo Sistema de Registro de Preço 
conforme preceitua o art. 15, Inciso II, da Lei 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 3.931/2001, 
haja vista a necessidade das entregas serem parceladas, obedecendo às quantidades mínimas 
estabelecidas no Termo de Referência possibilitando futuras aquisições durante o período de 
vigência da Ata de Registro de Preço de demandas de diversos setores da UNIVASF, em 
atendimento às orientações do TCU que estabelece que as compras públicas devem ser planejadas 
e sempre que possível utilizar o Sistema de Registro de Preço, evitando as aquisições emergenciais 
e fragmentadas. 
  
3. DO OBJETO: 
 
Obedecendo ao disposto no art. 9º, I, do Decreto 5.450/05, realiza-se, nessa ocasião azada, a 
indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, por se dizer, aquisição de material de 
consumo para Laboratórios para o Colegiado de Ciências Farmacêuticas. 
 
4. DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 
 
Os materiais de consumo para Laboratórios a serem adquiridos têm suas especificações, 
unidades, quantidades máximas e valores estimados no escopo da planilha abaixo. Tal planilha foi 
elaborada com base nas solicitações enviadas pela coordenação do curso ao REUNI. 
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LABORATÓRIOS: GENÉTICA, QUÍMICAS, FARMACOTÉCNICA, FARMACOBOTÂNICA E 
IMUNOLOGIA. 

Item Especificação unid. 
Quant. 
total a 

registrar 

Quant. 
mínima 

Unitário 
R$ 

1 Lauril sulfato de sódio 500g (pacote) UND 60 6 53,04 

2 Ácido calconcarboxílico PA 25 g 10 1 61,43 

3 Ácido nítrico fumegante PA 99,5% 1000 ml 20 2 451,97 

4 Ácido nítrico PA ACS 70,0% (1420 g) 1000 ml 30 3 64,20 

5 Ácido oxálico PA 99,0%  1000 g 30 3 48,34 

6 Ácido sulfanílico PA ACS 100 g 10 1 30,39 

7 Ácido tricloroacético 99,0% PA ACS 100 g 10 1 25,94 

8 Álcool benzílico PA ACS 1000 ml 30 3 43,30 

9 Álcool butílico terciário anidro 99,0%  1000 ml 30 3 73,15 

10 Aldeído benzóico (benzaldeído) (PS) 1000 mL 1000 ml 40 4 139,48 

11 
 
Anilina PA (1020g 1000 ml 50 5 71,02 

12 Benzofenona  250 g 30 3 107,77 

13 Carvão ativo granulado  500 g 10 1 39,93 

14 Carvão ativo em pó PA 250 g 10 1 29,23 

15 Cicloexanol (PS)  1000 ml 30 3 163,90 

16 Cloreto de acetila PS 1000 ml 20 2 563,70 

17 Cloreto de tionila PS 1000 ml 10 1 962,48 

18 Dietilamina  PA 1000 ml 10 1 80,09 

19 Difenilamina 99,0% PA 100 g 20 2 64,57 

20 Dimetilsulfato PA 1000 ml 10 1 250,55 

21 Dimetilsulfóxido 99,9% PA ACS 1000 ml 30 3 214,70 

22 Ditionito de sódio PA 500 g 10 1 19,07 
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23 Epicloridrina pura PA 1000 ml 20 2 241,31 

24 Fenol líquido PA 90,0% 1000 ml 20 2 47,81 

25 Fluoresceína ácida PA  25 g 10 1 80,02 

26 Heptano PA mistura de isômeros  1000 ml 20 2 98,26 

27 Hidróxido de amônio PA 28-30%  1000 ml 100 10 15,22 

28 Hidroxilamina cloridrato PA ACS 250 g 20 2 112,79 

29 Isopropilamina (mono) PA 1000 ml 20 2 244,00 

30 Naftaleno PA 500 g 20 2 42,59 

31 Naftol-1 (alfa-naftol) 99,0% PA 100 g 30 3 29,00 

32 Naftol-2 (beta-naftol) PA 100 g 20 2 105,55 

33 Nitrato de mercúrio II (ico) PA 100 g 10 1 151,39 

34 Nitrito de sódio 99,0% ACS 500 g 20 2 13,59 

35 Nitro-benzeno 99,0% PA 1000 ml 20 2 150,24 

36 Paracetamol USP 98,0% 250 g 30 3 19,46 

37 Sulfato de potássio PA 99,0%  500 g 30 3 12,02 

38 Tetrahidrofurano PA ACS 1000 ml 30 3 94,26 

39 Tiocianato de potássio PA 99,0%  250g 30 3 27,10 

40 Trietilamina PA 1000 ml 20 2 128,30 

41 Balão de fundo chato 1 boca 14/20 sinterizada 10 mL und 60 6 21,86 

42 Balão de fundo chato 1 boca 14/20 sinterizada 25 mL und 120 12 21,86 

43 Balão de fundo chato 1 boca 14/20 sinterizada 50 mL und 60 6 31,04 

44 Balão de fundo chato 2 boca 14/20 sinterizada 50 mL und 60 6 24,20 

45 Balão de fundo redondo de 250 mL, gargalo curto, junta 
esmerilhada 24/40 und 120 12 20,07 
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46 Balão de fundo redondo de 50 mL, gargalo curto, junta 
esmerilhada 14/20 und 120 12 22,72 

47 Balão de fundo chato 1 boca 14/20 sinterizada 100 mL und 60 6 34,71 

48 Balão fundo chato com 2 juntas 24/40 250 mL und 160 16 39,94 

49 Balão fundo chato com 3 juntas 24/40 250 mL und 100 10 55,28 

50 Balão volumetrico em vidro e rolha em polietileno 25 mL und 200 20 13,00 

51 Cabeça de destilação Claysen com condensador tipo West 
completa junta 24/40 und 40 4 194,79 

52 Cadinho filtrante, placa porosa fina, forma baixa, 30 mL, nº 4 und 120 12 44,34 

53 Condensador de allihn tipo bola com 2 juntas 24/40 - 200 mm und 40 4 100,29 

54 Escova para lavagem de vidrarias (para tubos de ensaio de 
até 15 mL) cerdas 100% crina animal 10x235 mm und 150 15 3,12 

55 Espatula dupla de Arame de Aço Inox, 5 mm, 18 cm und 30 3 13,64 

56 Funil de separação tipo pêra com torneira e rolha de teflon 
125 mL und 120 12 62,95 

57 Mangueira de latex, com 3/8´ de diâmetro interno (pacotes 
com 5 m) pct 50 5 13,69 

58 Mangueira de latex, com 5/16´ de diâmetro interno (pacote 
com 5 m). pct 50 5 13,69 

59 Micropipeta Monocanal Volume ajustável de 100 a 1000µL 
com ejetor de ponteiras und 50 5 336,73 

60 Micropipeta Monocanal Volume ajustável de 1000 a 5000µL 
com ejetor de ponteiras  und 50 5 365,99 

61 Pinça em aço inox para cadinho, 22 cm und 50 5 37,64 

62 Pinça tipo tesoura, em aço inoxidável, para uso geral. 
Comprimento de 40 cm und 50 5 49,79 

63 Pipeta graduada, em vidro, capacidade de 5 mL, divisões de 
1/10. und 400 40 3,84 

64 Pipeta volumétrica, em vidro, capacidade de 10 mL. und 100 10 22,15 

65 Pipeta volumétrica, em vidro, capacidade de 5 mL. und 100 10 14,91 

66 Pipeta volumétrica, em vidro, esgotamento parcial 2 traços, 
capacidade de 25 mL. und 100 10 20,93 

67 Pipeta volumétrica, em vidro, esgotamento parcial 2 traços, 
capacidade de 50 mL. und 100 10 34,43 

68 Pipetador Pi-Pump - Faixa de medição para pipetas de até 10 
mL und 100 10 22,75 

69 Pipetador Pi-Pump - Faixa de medição para pipetas de até 25 
mL  und 100 10 23,75 
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70 Ponteira sem Filtro - Capacidade de 1000 a 5000µL - Cor 
Natural - Pacote com 250 ponteiras pct 20 2 54,57 

71 Rolha de borracha - Anti-ácida e isenta de enxofre, Diâmetro 
Maior: 21 mm; Diâmetro Menor: 17 mm Altura: 27,5 mm und 100 10 0,68 

72 Rolha de borracha - Anti-ácida e isenta de enxofre, Diâmetro 
Maior: 26 mm;  Diâmetro Menor: 22 mm Altura: 32 mm und 100 10 0,85 

73 Triângulo de porcelana de 70 mm und 60 6 8,05 

74 Tubo de ensaio com orla 15,50X125mm und 2000 200 0,97 

75 Tubo de ensaio com orla 16,50X150mm und 2000 200 1,31 

76 Balão volumétrico em vidro borossilicato com fundo chato e 
rolha em polietileno, 10mL und 320 32 42,65 

77 Balão volumétrico em vidro borossilicato com fundo chato e 
rolha em polietileno, 250mL und 240 24 60,53 

78 Barra Magnética recoberta com teflon (6x15 mm) lisa. und 60 6 8,47 

79 Barra Magnética lisa 7x300, sem anel und 60 6 5,76 

80 Barra magnética recoberta com teflon (8x40mm - lisa) und 60 6 12,07 

81 Barra magnética recoberta com teflon para produto viscoso 
(10x50mm, lisa) und 60 6 31,07 

82 
Barrilete em PVC com volume para 5 litros de água, tampa 
em PVC com pequena tampa para inserção de mangueira de 
reposição de água. Torneira em plástico 

und 30 3 144,11 

83 
Barrilete em PVC co volume para 10 litros de água, tampa 
em PVC com pequena tampa para inserção de mangueira de 
reposição de água. Torneira em plástico 

und 30 3 176,92 

84 Cálice de vidro graduado, confeccionado em vidro 
transparente com capacidade para  150 mL und 250 25 43,75 

85 Espatula em chapa de aço inox, tipo canaleta, 18 cm und 100 10 20,17 

86 Espátula com colher em chapa de aço inóx , 12 cm und 100 10 21,88 

87 Espátula com colher em chapa de aço inóx , 18 cm und 130 13 22,43 

88 Espátula com colher em chapa de aço inóx , 20cm und 100 10 24,78 

89 Espátula com colher em chapa de aço inóx , 25cm und 100 10 25,64 

90 Espátula com cabo de madeira, em aço inox  22x75mm und 100 10 26,29 

91 Espátula com cabo de madeira, em aço inox  22x100mm und 100 10 26,80 

92 Espátula com cabo de madeira, em aço inox  22x120mm und 100 10 27,22 

93 Espátula com cabo de madeira, em aço inox  22x150mm und 100 10 27,82 
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94 Espátula dupla inox 3mm 12 CM Arame de aço inox und 100 10 14,1075 

95 Espátula dupla inox 3mm 15 CM Arame de aço inox und 100 10 14,92 

96 Espátula dupla de porcelana 105 mm und 100 10 13,70 

97 Espátula dupla de porcelana 130 mm und 100 10 15,58 

98 Espátula dupla de porcelana 145 mm und 100 10 16,08 

99 Espátula c ponta curva 3mm 22 cm de arame de aço inox und 100 10 26,62 

100 Frasco em PE sem graduação com capacidade para 500 ML und 600 60 14,41 

101 Gral com pistilo 72 mm capacidade para 60ml und 100 10 27,82 

102 Gral com pistilo 120 mm capacidade para 300 ml und 100 10 53,93 

103 GRAL com pistilo 100mL und 100 10 36,92 

104 GRAL com pistilo 500mL  und 100 10 79,26 

105 Papel Alumínio,material aluminio, comprimento 100, largura 
30, apresentação rolo, aplicação uso laboratorial rolo 100 10 45,11 

106 Pinça dissecção com dente de rato 20 cm und 60 6 22,18 

107 Pipeta volumétrica 1mL und 150 15 9,60 

108 Pipeta volumétrica 2mL und 150 15 10,50 

109 Pipeta volumétrica 5mL und 150 15 10,97 

110 Pipeta volumétrica 10mL und 150 15 16,31 

111 Pipeta volumétrica 50 mL und 150 15 33,53 

112 Pipeta volumétrica 25mL und 150 15 28,40 

113 Vidro de relógio em Polipropileno, diâmetro 70mm und 300 30 8,76 

114 Vidro de relógio em Polipropileno, diâmetro 40mm und 300 30 8,36 

115 Vidro de relógio em Polipropileno, diâmetro 50mm und 300 30 8,42 

116 Vidro de relógio em Polipropileno, diâmetro 100mm und 300 30 10,79 

117 Bisnaga plástica com fundo aberto branca e tampa em rosca. 
Quantidade: 15 gramas und 1000 100 0,60 
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118 Bisnaga plástica com fundo aberto branca e tampa em rosca. 
Quantidade: 30 gramas und    1000 100 0,73 

119 Bisnaga plástica com fundo aberto branca e tampa em rosca. 
Quantidade: 60 gramas und 1000 100 0,80 

120 Envasador para bisnagas com aplicador graduado. Tampa de 
pressão. Quantidade: 30 ml. und 1000 100 1,25 

121 Bisnaga de alumínio. Fundo aberto c/ selo inviolável. Tampa 
com rosca s/ lacre.Quantidade: 15 g und 1000 100 0,59 

122 Bisnaga de alumínio. Fundo aberto c/ selo inviolável. Tampa 
com rosca s/ lacre.Quantidade: 30g und 1000 100 0,68 

123 Bisnaga de alumínio. Fundo aberto c/ selo inviolável. Tampa 
com rosca s/ lacre.Quantidade: 60 g und 1000 100 0,76 

124 Pote cosmético. Quantidade: 15 gramas und 1000 100 0,66 

125 Pote cosmético. Quantidade: 30 gramas und 1000 100 0,84 

126 Pote cosmético. Quantidade: 60 gramas und 1000 100 0,91 

127 Copos dosadores, 05 ml und 1000 100 0,12 

128 Copos dosadores, 15 ml und 1000 100 0,13 

129 Frasco em PET com rosca, Capacidade de 10 ml und 1000 100 0,39 

130 Frasco em PET com rosca, Capacidade de 30 ml und 1000 100 0,42 

131 Frasco em PET com rosca, Capacidade de 60 ml und 1000 100 0,62 

132 Frasco em PET com rosca, Capacidade de 100 ml und 1000 100 0,62 

133 Frasco em PET com rosca, Capacidade de 250 ml und 1000 100 1,07 

134 Frasco em PET com rosca, Capacidade de 500 ml und 1000 100 1,37 

135 Conta-gotas. Frasco branco com tampa em rosca com 
capacidade para 10 ml. und 1000 100 0,23 

136 Conta-gotas. Frasco branco com tampa em rosca com 
capacidade para 30 ml. und 1000 100 0,30 

137 Conta-gotas. Frasco branco com tampa em rosca com 
capacidade para 60 ml. und 1000 100 0,38 

138 Conta-gotas. Frasco branco com tampa em rosca com 
capacidade para 100 ml. und 1000 100 0,41 

139 Conta-gotas. Frasco branco com tampa em rosca com 
capacidade para 250 ml. und 600 60 0,75 

140 Vidro de esmalte redondo, transparemte und 600 60 0,44 
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141 Vidro farmacêutico com rosca. Vidro âmbar. Tampa com 
rosca, com batoquw em bolha. Capacidade 10 ml. und 1000 100 0,54 

142 Vidro farmacêutico com rosca. Vidro âmbar. Tampa com 
rosca, com batoquw em bolha. Capacidade 30 ml. und   1000 100 0,62 

143 Vidro farmacêutico com rosca. Vidro âmbar. Tampa com 
rosca, com batoquw em bolha. Capacidade 60 ml. und 1000 100 0,65 

144 Vidro farmacêutico com rosca. Vidro âmbar. Tampa com 
rosca, com batoquw em bolha. Capacidade 100 ml. und 1000 100 0,73 

145 Vidro farmacêutico com rosca. Vidro âmbar. Tampa com 
rosca, com batoquw em bolha. Capacidade 150 ml. und 1000 100 0,9011325 

146 Vidro farmacêutico com rosca. Vidro âmbar. Tampa com 
rosca, com batoquw em bolha. Capacidade 200 ml. und 1000 100 1,081535 

147 Vidro farmacêutico com rosca. Vidro âmbar. Tampa com 
rosca, com batoquw em bolha. Capacidade 500 ml. und 600 60 2,22421 

148 Pote para cápsulas com lacre. Banco, tampa inviolável. 
Capacidade para 60 unid. und 1000 100 0,30 

149 Pote para cápsulas com lacre. Banco, tampa inviolável. 
Capacidade para 100 unid. und 1000 100 0,36 

150 Fita de pH. Caixa, fita reagente pH 1 - 14 caixa 1000 10 58,06 

151 Pote. Branco e preto. Tampa de rosca sem lacre, 50 g. und 1000 100 0,53 

152 Pote. Branco e preto. Tampa de rosca sem lacre, 100 g. und 1000 100 0,59 

153 Pote. Branco e preto. Tampa de rosca sem lacre, 250 g. und 1000 100 0,87 

154 Pote. Branco e preto. Tampa de rosca sem lacre, 500 g. und 1000 100 1,22 

155 Pote. Branco e preto. Tampa de rosca sem lacre, 1000 g. und 1000 100 1,67 

156 Sachê de alumínio,  70x70 und 1000 100 0,15 

157 Sachê de alumínio,  70x100 und 1000 100 0,21 

158 Sachê de alumínio,  70x120 und 1000 100 0,24 

159 Dessecante, sílica gel , tipo sachê. und 5000 500 0,25 

160 ACETATO DE SODIO TRI-HIDRATADO Kg 20 2 38,80 

161 ACIDO ACETILSALICILICO Kg 20 2 24,65 

162 ACIDO LACTICO 85% Kg 10 1 37,70 

163 ACIDO TRICLOROACETICO Kg 10 1 249,52 

164 ALCOOL CETOESTEARILICO Kg 20 2 29,02 

165 Álcool benzílico PA ACS 1Kg 350 35 39,80 
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166 AMIDO PRE GELATINIZADO Kg 10 1 68,84 

167 ASPARTATO DE CALCIO 3H2O Kg 10 1 50,45 

168 ACETATO DE SODIO ANIDRO PA 500 g 10 1 46,87 

169 Álcool isopropílico PA (2-propanol)  1000 ml 100 10 24,54 

170 ACETATO DE TOCOFEROL ( VIT. E PO 50% ) Kg 10 1 63,71 

171 ACIDO ASCORBICO ( VIT. C ) Kg 10 1 40,70 

172 ACIDO GLICOLICO 98% Kg 10 1 62,17 

173 ALANTOINA Kg 10 1 51,02 

174 ALCOOL CETILICO Kg 10 1 21,89 

175 ALCOOL DE CEREAIS L 50 5 17,73 

176 AMIDO DE MILHO Kg 50 5 11,71 

177 ASPARTAMO Kg 10 1 114,29 

178 BALSAMO DO PERU Kg 10 1 280,11 

179 BENZOATO DE SODIO Kg 10 1 24,51 

180 BICARBONATO DE POTASSIO - ( 99 ) Kg 10 1 90,54 

181 BISACODIL Kg 10 1 625,00 

182 BENZOATO DE BENZILA Kg 10 1 21,83 

183 BENZOILMETRONIDAZOL Kg 10 1 100,00 

184 BISSULFITO DE SODIO Kg 10 1 63,93 

185 CALAMINA Kg 20 2 120,00 

186 CARVAO ATIVO PO Kg 10 1 59,92 

187 CETOCONAZOL g 1500 150 0,71 

188 CHEMWAX NF * (COSMETICO) Kg 10 1 30,00 

189 CICLAMATO DE SODIO Kg 10 1 81,92 

190 CLORETO DE BENZALCONIO 95% Kg 10 1 150,00 

191 BROMETO DE POTASSIO Kg 10 1 53,71 
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192 C.M.C. RV 1000/2000 Kg 10 1 47,47 

193 CANFORA SINTETICA Kg 20 2 54,04 

194 CARBONATO DE MAGNESIO LEVE/5H2O Kg 10 1 35,64 

195 CELULOSE MICRO CRISTALINA 101 Kg 10 1 91,37 

196 CHEMBASE HC-20 (COSMETICO) Kg 10 1 37,63 

197 CIANOCOBALAMINA (VIT. B12) g 30 3 14,53 

198 CIMETIDINA Kg 10 1 54,00 

199 CLORETO DE ALUMINIO HEXAIDRATADO Kg 10 1 53,50 

200 CLORETO DE SODIO USP 32 Kg 20 2 15,69 

201 CLORIDRATO DE RANITIDINA Kg 10 1 70,17 

202 CLORIDRATO DE PIRIDOXINA ( VIT. B6 ) Kg 10 1 178,40 

203 CLORIDRATO DE TETRACICLINA Kg 10 1 100,00 

204 CLORIDRATO DE TIAMINA ( VIT. B1 ) Kg 10 1 142,17 

205 DICLOFENACO POTASSICO Kg 10 1 56,36 

206 DICLOFENACO DIETILAMONIO Kg 10 1 755,09 

207 DICLOFENACO RESINATO Kg 10 1 1.600,00 

208 DIPIRONA MONOIDRATADA -( 99 ) Kg 10 1 45,24 

209 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA g 20 2 16,00 

210 DICLOFENACO SODICO Kg 10 1 47,76 

211 DIETANOLAMINA ACIDO GRAXO COCO 90% Kg 20 2 17,12 

212 DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL 200 (AEROSIL)EP V / USP 
29 Kg 10 1 83,07 

213 DIOXIDO DE TITANIO Kg 10 1 121,67 

214 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA g 20 2 17,00 

215 ESTEARATO DE MAGNESIO VEGETAL * Kg 10 1 28,97 

216 ESTOLATO DE ERITROMICINA Kg 10 1 284,50 
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217 FAMOTIDINA Kg 10 1 248,33 

218 FORMALDEIDO INIBIDO 37% L 10 1 20,31 

219 FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO Kg 10 1 49,47 

220 FOSFATO SODICO DE RIBOFLAVINA (VIT. B2) Kg 10 1 346,58 

221 FLUCONAZOL Kg 10 1 466,67 

222 FOSFATO DE CALCIO DIBASICO DI-HIDRAT Kg 10 1 57,73 

223 FOSFATO DE SODIO MONO ANIDRO * Kg 10 1 51,22 

224 FRUTOSE Kg 20 2 18,83 

225 GLICEROL (VEGETAL) Kg 20 2 9,19 

226 GLUTARAL 25% Kg 10 1 63,30 

227 GLUCOSE D(+) ANIDRA PA ACS (DEXTROSE) 500 g 50 5 10,56 

228 GELATINA 150 BLOOM Kg 30 3 35,93 

229 GLUCONATO DE CLOREXIDINA 20% Kg 10 1 36,73 

230 GOMA ARABICA PO TIPO 4639 Kg 20 2 70,00 

231 GOMENOL L 10 1 220,00 

232 HIDROXIDO DE MAGNESIO LEVE PRECIP. Kg 10 1 24,06 

233 HIPOCLORITO DE SODIO 10 - 12% - SOLUCAO 5000 ML 50 5 88,51 

234 HIDROXIDO DE ALUMINIO GEL SECO Kg 10 1 28,95 

235 HIDROXIPROPIL METIL CELULOSE Kg 10 1 140,00 

236 LACTOSE M 200 Kg 20 2 16,32 

237 LANSOPRAZOL 8.5% PELETIZADO Kg 10 1 86,59 

238 LAURILSULFATO DE SODIO Kg 10 1 106,07 

239 MACROGOL 400 ( CARBOWAX ) Kg 10 1 28,00 

240 MACROGOL 6000 ( CARBOWAX ) Kg 10 1 40,00 

241 MEBENDAZOL Kg 10 1 106,21 
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242 METABISSULFITO DE SODIO PA Kg 10 1 32,07 

243 NITRATO DE MICONAZOL g 10 1 0,13 

244 Óleo mineral (vaselina líquida) USP 1000 ml 50 5 31,74 

245 OLEO DE CADE g 20 2 220,00 

246 OLEO DE SILICONE 250 ml 50 5 51,64 

247 OLEO DE GIRASSOL L 50 5 18,43 

248 OMEPRAZOL 8.5% PELETIZADO Kg 30 3 41,77 

249 OMEPRAZOL 10% PELETIZADO Kg 30 3 51,75 

250 ITRACONAZOL 22% PELETIZADO Kg 10 1 350,33 

251 LACTATO DE AMONIO Kg 10 1 35,60 

252 LANOLINA ANIDRA Kg 20 2 44,95 

253 LAURILETERSULFATO DE SODIO Kg 50 5 106,07 

254 MACROGOL 1500 ( CARBOWAX ) Kg 10 1 50,00 

255 MACROGOL 4000 ( CARBOWAX ) Kg 10 1 30,00 

256 MANITOL ORAL - ( 99 ) Kg 40 4 24,42 

257 MENTOL CRISTAL Kg 20 2 243,80 

258 METILPARABENO ( NIPAGIM ) Kg 10 1 68,80 

259 NITRATO DE TIAMINA MONO ( VIT. B1 ) Kg 10 1 134,00 

260 P.A.B.A. (AC. PARAMINOBENZOICO) Kg 10 1 52,36 

261 P.V.P. IODO USP 26 Kg 10 1 160,17 

262 PARAFINA SOLIDA FOOD GRADE 140 GR Kg 20 2 39,14 

263 PARACETAMOL USP 30 Kg 20 2 21,86 

264 PERFECTBASE COLD CREAM ** (COSMETICO) Kg 10 1 28,36 

265 PERFECTBASE GEL NATROZOL* (COSMETICO Kg 10 1 21,68 

266 PETROLATO LIQUIDO (VASELINA)* Kg 20 2 13,95 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO - SGO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Sala 30 – Centro, Petrolina-PE  - CEP. 56.304-205  – Telefax: (87) 2101-6724 

Email: sileide.neves@univasf.edu,.br 

PE 131/2011-  Material de Consumo Farmácia 
 
 

30/54 

267 PERFECTBASE GEL CARBOPOL(COSMETICO) Kg 100 10 65,40 

268 PETROLATO BRANCO (VASELINA SOLIDA) Kg 10 1 19,21 

269 POLISORBATO 80 Kg 10 1 37,98 

270 PROPILPARABENO ( NIPAZOL ) Kg 10 1 39,73 

271 PROPILENOGLICOL Kg 20 2 15,80 

272 RIBOFLAVINA ( VIT. B2 ) Kg 20 2 258,15 

273 SACARINA SODICA BP 2007/ USP 24 Kg 10 1 91,03 

274 SALICILATO DE METILA USP 26 Kg 10 1 20,99 

275 SORBITOL 70% Kg 20 2 10,30 

276 SILICATO DE ALUMINIO E MAGNESIO HV Kg 10 1 80,00 

277 SUBCITRATO DE BISMUTO COLOIDAL Kg 10 1 620,00 

278 SUBSALICILATO DE BISMUTO Kg 10 1 440,01 

279 SULFADIAZINA DE PRATA g 5000 500 3,23 

280 SUCRALFATO Kg 10 1 59,09 

281 SULFATO DE ALUMINIO E POTASSIO ( ALUMEM )PA Kg 10 1 175,51 

282 TALCO PHARMA S M-200 Kg 50 5 6,00 

283 UREIA * PA Kg 100 10 19,06 

284 VERDE MALAQUITA PA g 500 50 0,61 

285 VANILINA EP/ FCC/ NF Kg 10 1 265,69 

286 TWEEN 80 (P.S)(POLISSORBATO 80) 1000 ml 50 5 61,25 

287 Lâmina Ginkgo, Seção transversal de folha und 100 10 33,23 

288 Lâmina Pinus, pinheiro, raiz jovem und 100 10 33,23 

289 Lâmina Pinus, pinheiro, caule no primeiro ano und 100 10 33,23 

290 Lâmina Pinus, pinheiro, folhas aciculares, Seção transversal und 100 10 33,23 

291 Lâmina Pinus, pinheiro, secção longitudinal de cones 
masculinos und 100 10 35,60 
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292 Lâmina Pinus, pinheiro, secção longitudinal  de cone feminino 
jovem und 100 10 35,60 

293 Lâmina Ápice caulinar e tecido meristemático de Asparagus  
secção longitudinal und 100 10 35,60 

294 Lâmina Cristais de inulina, Seção transversal de tubérculo de 
Dahlia und 100 10 35,60 

295 Lâmina Tubos lactíferos, Seção longitudinal de caule de 
Euphorbia (bico de papagaio) und 100 10 34,93 

296 Lâmina Cistólitos, Seção transversal de fruto de Pyrus (pêra) und 100 10 35,60 

297 Lâmina Zea mays, milho, Seção transversal de raiz 
dicotiledônea típica und 100 10 33,23 

298 Lâmina Ranunculus, ranúnculo, Seção transversal de raiz 
dicotiledônea típica und 100 10 33,23 

299 Lâmina Zea mays, extemidade da raiz, Seção longitudinal 
mediana mostrando medula central, coifa e amido und 100 10 35,60 

300 Lâmina Monstera, raiz aerea, Seção transversal und 100 10 33,23 

301 Lâmina Elodea, elodea, Seção transversal de raiz aquática und 100 10 33,23 

302 Lâmina Aristolochia, Seção transversal de caule de um ano, 
dois anos e mais velho, todos os 3 em uma lâmina und 100 10 46,28 

303 Lâmina Caule de dicotiledônea E monocotiledônea, seção 
transversal de Ranunculus e Zea und 100 10 40,37 

304 Lâmina Quercus, carvalho, Seção transversal de caule 
mostrando câmbio e casca. und 100 10 33,23 

305 Lâmina Placas crivadas em visão superior, Seção transversal 
de caule de Cucurbita und 100 10 35,60 

306 Lâmina Urtica, urtiga, pêlos urticantes com dutos de veneno und 100 10 35,60 

307 Lâmina Folhas, monocotiledônea e dicotiledônea, Zea e 
ranunculus, seção transversal und 100 10 35,60 

308 Lâmina Iris, Seção transversal de folha típica isobilateral und 100 10 33,23 

309 Lâmina Eucalyptus, folha bifacial Com glândulas de óleo 
esquizógenas, seção transversal und 100 10 33,23 

310 
Lâmina Nerium, espirradeira, Seção transversal de folha 
mostrando câmara de estômatos crípticos alinhados com 
pêlos protetores 

und 100 10 33,23 

311 Lâmina Drosera, planta carnívora, u.i. de folha com pêlos 
glandulares und 100 10 35,60 

312 Lâmina, Criptógamas, Jogo Básico. 25 lâminas de 
microscopia. und 30 3 654,50 

313 Lâmina, Criptógamas, Jogo Suplementar I. 25 lâminas de 
microscopia. und      30 3 654,50 

314 Lâmina, Criptógamas, Jogo Suplementar II. 25 lâminas de 
microscopia. und 30 3 654,50 

315 Caixa Portas Lâminas (arquivo) - Capacidade 50 - 
Dimensões 22,5x9,5x3,5 cm  und 100 10 7,43 

316 Caixa Portas Lâminas (arquivo) - Capacidade 100 - 
Dimensões 22,5x18x3,5 cm  und 50 5 10,41 
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317 Pisseta de plástico - Frasco lavador (polietileno) capacidade 
500 mL und 100 10 8,33 

318 Cronômetro (timer) Digital para Marcação de hora, minutos, 
precisão de 1/100 segundos, com alarme, bateria de lítio. und       20 2 88,36 

319 Berço de inox vertical para coloração - 30 divisões 
(capacidade para 30 lâminas) und 20 2 33,33 

320 Cuba de vidro para berço de 30 lâminas vertical  und 20 2 62,22 

321 Barquinha para pesagem em balanças pct com 100 um. und 10 1 20,84 

322 
 
Acetato de Etila, PA, frasco com 1000ml UND 70 7 21,11 

323 ÁLCOOL ETÍLICO 96ºGL, COMERCIAL,               f rasco com 
1.000ml. UND 1900 190 17,60 

324 ETER DE PETRÓLEO PA (30-60ºC) EMB.1000M UND        40 4 42,53 

325 SULFATO DE SODIO ANIDRO P.A,Frasco referente a 1000 
gramas UND 260 26 21,41 

326 Bicarbonato de Sódio PA (mínimo de99,7%) frasco com 500g UND 150 15 10,43 

327 Cloreto de potássio,P.A.Frasco referente - 500 g  UND 170 17 15,28 

328 Cloreto de sódio P.A.,frasco com 500g UND 40 4 9,51 

329 Álcool etílico absoluto 99,8 GL P.A., frasco com 1.000ml UND 330 33 46,18 

330 Acrilato de metila 99% 1L. UND 10 1 250,02 

331 ÁCIDO SULFÚRICO 98% PA 1000 ML UND 200 20 45,13 

332 Bicarbonato de sódio P.A. Frasco 1Kg UND 80 8 17,81 

333 Éter etílico P.A. Frasco 1000 mL FR 360 36 57,71 

334 Hidróxido de Potássio (Lentilhas)P.A,frasco referentea 1000 g UND 50 5 60,78 

335 Acetona P.A 99,5% Frasco com 1000 ml (C3H6O). UND 170 17 21,74 

336 Ácido acético glacial P.A.99,7% Frasco com1000mL 
(CH3COOH). UND 90 9 20,84 

337 Ácido bórico P.A. 99% Frasco com 1000 g (H3BO3). UND      10 1 21,70 

338 CLOROFÓRMIO PA Frasco referente a 1000ML. UND 170 17 31,05 

339 Hipoclorito de sódio 5-6% PA Frascoreferente a 1000. ml UND 20 2 14,49 

340 Nitrato de prata P.A. 99% Frasco com 100 g (AgNO3). UND 20 2 864,91 

341 Verde de bromocresol PA ACS Frasco com 25g UND 40 4 131,10 
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342 ALUMÍNIO NITRATO (9-HIDR) 250G PA ACS UND 40 4 33,32 

343 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0 500ML UND 50 5 21,06 

344 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0 500ML UND 50 5 21,06 

345 SULFATO DE FERRO OSO (7-HIDR) PA 500G UND 20 2 23,13 

346 VERMELHO DE METILA 25G PAACS UND 40 4 16,72 

347 Sulfato de amônio P.A. 99% Frasco com 500 g ((NH4)2SO4). UND 70 7 11,86 

348 ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5% 1000ML UND 240 24 29,20 

349 Ácido perclórico P.A. 70% Frasco com 1000 mL (HClO4). UND 90 9 260,39 

350 Ácido L-ascórbico P.A. 98% Frasco com 250 g (C6H8O6). UND 90 9 47,74 

351 Peróxido de hidrogênio P.A.30% Frasco com 1000mL 
(H2O2). UND 300 30 17,36 

352 Glicerina liquida,incolor, 3H8O3,92,09 g/mol,pureza mínima 
de 99,5%, PA -1000ml. UND 160 16 25,31 

353 Luvas de borracha G UND 50 5 19,09 

354 Barra magnética lisa com formato cilíndrico , com 15mm de 
comprimento por 5mm de diâmetro UND      10 1 7,97 

355 Lamínula de vidro para câmara de neubauer,20x26mm(caixa 
com 10 unidades) UND 570 57 53,15 

356 
Placa de Petri em vidro autoclavável,com tampa e fundo, 
superfícies planaslisas e transparência perfeita, Ø(externo) = 
120mm, altura = 20mm eespessura de 2mm. 

UND 130 13 9,45 

357 Funil analítico em vidro, raiado, com Ø75mm, haste longa e 
ângulo de 60¨capacidade de 60mL. UND 160 16 30,12 

358 Papel tolha 23x23cm,duas dobras, pacote com 100 unidades UND 1300 130 44,99 

359 
Becker graduado em vidro borosilicato resistente a altas 
temperaturas e solventes,com bico para dispensar solução, 
graduação permanente,forma baixa, capacidade 10ml 

UND 660 66 6,58 

360 Lâmina de vidro-lâmina para microscopia (26X76) mm,caixa 
com 50 unidades (Comum/Fosca Lapidada/Não Lapidada) UND 120 12 3,54 

361 

Tubos para centrífuga tipo Falcon, capacidade de 50mL, 
fundo cônico, em plástico PP,com tampa rosca 
amarela,segura contra vazamentos, estéreis,embalagem com 
20 unidades.  

UND 300 30 23,32 

362 
BALÃO VOLUMÉTRICO GRADUADO EM VIDRO 
BOROSILICATO COM FUNDO CHATO E ROLHA EM 
POLIETILENO 50 ML 

UND 500 50 16,16 

363 PINCA EM FERRO ZINCADO 22CM P/FRASCOS E 
BALOES UND 200 20 59,75 

364 Suporte Universal  com base em  PP  de (200x200)mm e 
haste de(16x750)mm em aço inox. UND 200 20 73,37 

365 Cadinho em porcelana,forma baixa,capacidade 50ml UND 300 30 39,61 
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366 
Escova para limpeza de tubos de ensaio, Diam: 80mm 
Compr:210mm Pincel:40mm Cabo: 300 mm, Comprimento 
total: 550mm  

UND 200 20 15,63 

367 Escova para lavagem de vidrarias, 125x25x400mm UND 200 20 9,26 

368 Espátula em inox, tipo canaleta - 20 cm UND 100 10 20,17 

369 Frasco reagente,em PE,graduado,boca estreita, com tampa 
rosqueável em polipropileno, capacidade de 500mL UND 500 50 9,44 

370 PINCA DUPLA 60MM P/BURETA COM MUFA GIRATORIA. UND 300 30 78,04 

371 Papel de filtro qualitativo,grama tura mínima de 80g/m²,faixa 
branca, Ø 7,0cm, caixa com 100 unidades UND 200 20 8,13 

372 
Pipeta de vidro graduada, com bocal e bico temperado, termo 
resistente com intervalo de graduação 1/10, esgotamento 
total, gravação permanente,  capacidade 10ml. 

UND 1000 100 5,04 

373 Tubo de ensaio simples,em vidro, sem borda, neutro(16X 
150)mm.Capacidade de 20 ml UND 5000 500 1,25 

374 Tubo de ensaio simple, em vidro, sem borda, 
neutro(20x150)mm.Capacidade de 34ml) UND 3000 300 1,51 

375 

Óculos de Proteção transparente Anti-Embaçante, 
constituídos de armação e visor, confeccionado em 
policarbonato, dotado de proteção lateral com ventilação e 
ponte nasal nas extremidades das hastes. Para proteção 
contra respingos. 

UND 170 17 14,53 

376 PINCA P/CONDENSADOR 120MM 4 DEDOS COM MUFA 
FIXA. UND 200 20 50,22 

377 
Erlenmeyer, com boca estreita, confeccionado em vidro 
borosilicato, resistente a altas temperaturas e solventes, 
graduação pemanente, capacidade para 500ml. 

UND 100 10 7,39 

378 
Lamínula para Microscopia 22X22MM. Espessurade 0,13a 
0,16mm;Formato quadrado;Caixa com 100 pçs;Medidas 22x 
22mm. 

UND 970 97 9,64 

379 Placa de Petri 100x20mm em vidro borosilicato, com tampa, 
termo resistente.  UND 5500 550 3,90 

380 Tubo de ensaio neutro,confeccionado em vidro, sem 
orla.15x100mm, capacidade 13ml. UND 5500 550 1,84 

381 
Pipeta Pasteur para transferência de amostras,  Fabricado 
em polietileno (peça única); Capacidade total  de 3ml 
graduada; Não Estéril. (Preço ofertado por peça) 

PEÇA 2000 200 0,10 

382 Pisseta(frasco lavador) em PP com a impressão:"água 
destilada" 500ml. UND 300 30 11,27 

383 Balde PlasticoTransparente 20l UND 90 9 108,03 

384 Bastão de vidro com diâmetro de 05mm,comprimento de 
300mm. Com ponta lapidada. UND 100 10 2,65 

385 Bastão de vidro com diâmetro de 08mm,comprimento de 
300mm. Com ponta lapidada. UND 200 20 2,94 

386 
Papel filtro quantitativo faixa preta 12,5 cm de 
diâmetro,cx.c/ 100 folhas,  

UND 100 10 34,35 

387 

Becker graduado  (Berzelius), confeccionado em vidro 
borosilicato, resistente a altas temperaturas e solventes, 
graduação permanente, forma alta, com bico para dispensar 
solução, capacidade para 250ml 

UND 400 40 9,35 
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388 

Erlenmeyer boca estreita graduado, confeccionado em vidro 
borosilicato, resistente a altas temperaturas e solventes, 
graduação permanente,capacidade:50ml. Base D(mm):51 
Boca D1(mm):22  Altura H(mm):90. 

UND 130 13 10,66 

389 

Becker graduado (Berzelius), forma alta, em vidro 
borossilicato, resistente a altas temperaturas e solventes, 
graduação permanente,  com bico para dispensar solução  
capacidade de 100 mL. 

UND 480 48 7,28 

390 
Papel filtro Qualitativo redondo para uso 
laboratorial, 80gr, 15cm de diâmetro 

PEÇA 550 55 6,63 

391 
pisseta(frasco lavador) em polietileno graduada com tampa e 
bico em polipropileno e bico curvo, com impressão em Silk-
Screen, capacidade de 500ml. 

UND 250 25 8,64 

392 placa de petri em vidro com diâmetro de 60mm e 15mm de 
altura de borda UND 5200 520 3,46 

393 Balde PlasticoTransparente12l. UND 90 9 96,99 

394 
Tubos para centrífuga tipo Falcon, capacidade de 15mL, 
fundo cônico, em plástico PP, com tampa rosca 
amarela,segura contra vazamentos, estéreis. PCT C/50 UN 

UND 1720 172 32,28 

395 Tubo de Ensaio 20X150mm,em vidro neutro,  com Tampa 
Rosqueável. UND  14.000 1.400 5,11 

TOTAL GERAL 138.797,15 

 
        Os critérios de aceitação dos produtos obedecerão no mínimo às seguintes exigências: 

 
a) dever-se-á fornecer produtos conforme descrição neste termo, devendo sempre 
ser de ''PRIMEIRA QUALIDADE”. 
b) caso os produtos cotados sejam desconhecidos da contratante, eles serão 
avaliados pela equipe de apoio quanto à qualidade e rendimento, devendo ser 
iguais ou superiores aos que sejam considerados de renome no mercado nacional. 
c) para os itens controlados com data de validade, apresentar mercadorias recém 
fabricadas, com vida útil de no mínimo 80%, caso estejam com vida útil menor, 
apresentar carta compromisso realizando a troca das mercadorias com validade a 
vencer. 

 
        As propostas deverão conter indicação do fabricante do material proposto. 
  
 O pregoeiro analisará o objeto e o preço ofertado e avaliará a conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos neste edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da 
proposta. Uma vez executado este procedimento, o pregoeiro fará a divulgação das propostas 
aceitas, devendo ser: 
 

a) descrição detalhada dos produtos/serviços cotados, com menção expressa 
do FABRICANTE/MARCA atendidas as especificações contidas no Edital e seus 
anexos, e demais características necessárias à sua identificação, a fim de permitir 
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que, no recebimento, a Administração possa aferir a necessária e perfeita 
compatibilidade entre o que foi descrito e o efetivamente fornecido. 
b) obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos quanto às 
especificações, sendo desclassificada a proposta que contemplar mais de uma 
alternativa de cotação, contiver preço condicionado a prazo de entrega dos 
produtos, descontos ou vantagens de qualquer  natureza não previstos neste 
instrumento convocatório, inclusive preço ou vantagem baseados em propostas dos 
concorrentes ou que sejam considerados incompatíveis com a realidade de 
mercado. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas para seu 
fornecimento, como: transportes, carregadores, tributos etc. 

 
 
5 – DOS MÉTODOS E DA ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO: 
 

 5.1 - Os materiais serão adquiridos em estrita obediência às especificações e quantidades descritas 
nas planilhas, não podendo, sob hipótese alguma, serem fornecidos em embalagens com quantidades 

superiores às especificadas e que dificultem sua distribuição aos diversos setores.  

 

 5.2 – Prazo de entrega: no máximo 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do empenho. 
 

5.3 – Cumprir as normativas contidas na IN 012010-MPLOG concernente a sustentabilidade 
ambiental. 

  
5.3.1. I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), 
éteres difenil-polibromados (PBDEs).          

5.4 – As empresas vencedoras devem apresentar documentação pertinente ao objeto, 
quando for o caso. Exemplo: para materiais médicos será exigido o Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitidos pela Secretaria de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. 
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6 – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS: 

 
 6.1 – O valor estimado da aquisição é de R$ 693.985,75 (seiscentos e noventa e três mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) partindo-se das quantidades 
máximas a serem registradas e R$ 138.797,15 (cento e trinta e oito mil, setecentos e noventa e 
sete reais e quinze centavos)  partindo-se das quantidades mínimas a  serem fornecidas. 

 
7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 
A classificação será estabelecida pela ordem crescente dos preços cotados, entre as licitantes 

que tiverem atendido às especificações do Edital e seus Anexos. Dessas, será declarada vencedora 
a licitante que oferecer o menor valor unitário por Item, observadas as seguintes condições: 
 

a) A licitante não deverá apresentar proposta com valores inexeqüíveis sob pena de 
desclassificação sumária da proposta; 

 
b) Considerar-se-á preços inexeqüíveis aqueles em que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato. 

 

8 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

 

A modalidade da licitação será a de PREGÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS em conformidade com a Lei nº. 10.520/2000, com o Decreto nº. 5.450/2005 que 

regulamentam a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico e Decreto 3931/2001 que regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços, bem como aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes da Lei 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 
 
9 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
 O interregno da ata de registro de preços deve ser de 12 (doze) meses, vigendo a partir do 
momento de sua efetiva assinatura. 
 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
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10.1 – A empresa vencedora da licitação apresentará ao Almoxarifado a Nota Fiscal da 
própria empresa, em 02 (duas) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento 
e o aceite completo do material. 

10.2 – Após a devida conferência pelo setor competente – Coordenação Logística, o 
pagamento será realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação da 
respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada ao Departamento de Contabilidade e Finanças. 

 
10.3 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 
inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 
 
11 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 

 11.1 - Entregar os materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste 
Termo de Referência, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas 
e legislação pertinente; 
 
  11.1.1 – Realizar a entrega dos materiais no Almoxarifado da UNIVASF sito à Av. 
Antônio Carlos Magalhães, nº. 510 - Bairro Country Club – Juazeiro / BA em dias e horários de 
expediente comercial, devendo prever, quando for o caso, carregadores sob sua exclusiva 
responsabilidade para descarregamento e entrega dos materiais até sua conferência preliminar pela 
equipe do almoxarifado. 
 
  11.1.2 – Fornecer os materiais em suas embalagens originais e adotar todas as 
medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a 
qualidade e a quantidade fornecida. 
 
 11.2 – Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro 
benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais 
previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de 
empregadora; 
 
 11.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal 
relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
 
 11.4 - Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação; 
 11.5 - Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 
garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em 
quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante; 

 
12 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
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 12.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens, por servidor 
especialmente designado pelo Magnífico Reitor da UNIVASF, nos termos do art. 67 da lei nº 
8.666/93, sob os aspectos quantitativo e qualitativo; 
 
 12.2 - Efetuar o pagamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA até o 10º (décimo) 
dia útil após a apresentação das respectivas notas fiscais com o devido “atesto” ao recebimento dos 
bens; 
 
 12.3 - Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 

empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

13.1 – Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
 13.2 – Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações 
previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes 
penalidades sem o prejuízo de outras: 
 
   a) advertência; 
 
   b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta 
definitiva, pela recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para 
as demais penalidades; 
 
   c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, 
calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, 
sem prejuízo das demais penalidades; 
 
   d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, 
calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem 
prejuízo das demais penalidades; 
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   e) multa de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não 
entregue da Nota de Empenho, pela recusa injustificada na entrega dos materiais nela relacionados, 
sem prejuízo das demais penalidades; 
 
   f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de 
contratar com a Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos; 
 
   g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
 13.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela UNIVASF. 
 
 13.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em 
todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovados pela 
licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso 
fortuito ou motivo de força maior. 
 13.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da Única do Tesouro 
Nacional, através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Departamento de Contabilidade e 
Finanças da UNIVASF, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a 
administração da UNIVASF reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, 
ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
 13.6 – As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não 
se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das 
propostas, que não aceitarem fornecer os materiais. 
 
 13.7 - Para as penalidades previstas neste Termo de Referência será garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
 
 
 
14 - DA FISCALIZAÇÃO: 

 
14.1 – A fiscalização do Contrato será exercida por representante do CONTRATANTE, neste 

ato denominado FISCAL e GESTOR, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas 
que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei 
8.666/93, com suas alterações). 

 
14.2 – A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 
da Lei 8.666/93, com suas alterações). 
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15 – DECLARAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS DE USO COMUM: 

   
       15.1 – Na ocasião azada, declaro que os materiais solicitados no item 4 do presente termo 

de referência integram a lista de bens/serviços de uso comum, constante do anexo II do DECRETO 
Nº 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000, sendo, portanto, cabível a licitação, na  da modalidade 
Pregão. 

 
Petrolina-PE, 07 de novembro de 2011. 

 
 
 

MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA 
Secretário de Interiorização 

Coordenador Geral do REUNI 
 
 

  
 
 

De acordo 
 
 

AUTORIDADE COMPETENTE 
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PREGÃO Nº 131/2011-UNIVASF  
PROCESSO Nº 23402.001669/2011-52 

 
 
ANEXO II - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
VALIDADE: 12(doze) meses 
 
Aos __ dias do mês de ___ do ano 2011, a  UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 
doravante denominada UNIVASF, com Sede Administrativa na Av. José de Sá Maniçoba, SN, Centro, Petrolina 
– PE, inscrita no CNPJ-MF sob nº 05.440.725/0001-14, representada nesta ato pelo seu Reitor, Professor  
Paulo César da Silva Lima, brasileiro, casado, inscrito no CPF – MF sob nº 376.671.307-87, portador da 
Cédula de Identidade nº 350768 SSP/ES, residente à Rua Vicent Van Gogh, 91 Pedra do Bode, Cond. Portal 
das ÁGUAS, Petrolina – PE, CEP 56.332-450, doravante denominada simplesmente UNIVASF, lavra a 
presente Ata de Registro de Preços referente ao Pregão nº 131/2011-UNIVASF, que objetiva a eventual 
aquisição de material de consumo para Laboratórios de Ciências Farmacêuticas, observadas as 
especificações do Anexo I do Edital do referido pregão, os preços, os quantitativos e os fornecedores 
classificados na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
 1.1 - Trata a presente Ata para eventual  aquisição de material de consumo para Laboratórios de 
Ciências Farmacêuticas, conforme especificações, quantidades e condições constantes do Edital do Pregão 
nº 131/2011-UNIVASF e seus Anexos. 

 
 1.2 - RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS COM SEUS RESPECTIVOS ITENS: 
 

EMPRESA(S) VENCEDORA(S) C N P J Nº 
  

VALOR (R$) 
ITEM UND QTD E S P E C I F I C A Ç Ã O 

UNITÁRIO TOTAL 
      
      
      
TOTAL  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
 2.1 - Os preços  ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os 
constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 131/2011 -UNIVASF. 
 
 2.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço e prazo, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 131/2011-UNIVASF, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso. 
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 2.3 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no 
Pregão nº 131/2011-UNIVASF, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 
 
 2.4 - A  presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua assinatura, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos 
do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342/02. 
 
 2.5 - Durante o prazo de validade desta  Ata de Registro de Preços, a UNIVASF não será obrigada a 
adquirir o material (is) relacionados na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização 
de qualquer espécie às empresas vencedoras. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 3.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas 
na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 3.931/01, alterado pelo Decreto nº 4.342/02. 
 
 3.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à UNIVASF, órgão gerenciador da Ata, 
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem 
de classificação. 
 
  3.2.1 - Caberá às empresas vencedoras, observadas as condições estabelecidas nesta Ata, 
optarem pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos e entidades que não participaram do registro de 
preços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique 
as obrigações anteriormente assumidas e não supere os quantitativos estabelecidos no edital do Pregão nº 
131/2011-UNIVASF e nesta Ata. 
 
 3.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
 4.1 - O prazo para entrega do(s) material (is) será de até o estabelecido no anexo I – Termo de 
Referência, contados a partir da data da entrega do empenho. 
 
 4.2 - Os material (is) adquiridos serão recebidos pela UNIVASF e poderão ser submetidos à perícia 
e comprovação de que os mesmos atendem as exigências editalícias. 
 
 4.3 - A recusa do (s) material (is) por divergência com a proposta apresentada e/ou a Nota de 
Empenho, defeito ou irregularidade na documentação fiscal não acarretará a suspensão do prazo de entrega, 
ficando a adjudicatária obrigada à substituição ou reparação no prazo que lhe for estabelecido. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
 5.1 - O recebimento e a aceitação do objeto de licitação obedecerão ao disposto no artigo 73, inciso II 
e seus parágrafos, da Lei 8.666/93. 
 
 5.2 - O pagamento integral será efetuado pela UNIVASF em moeda corrente nacional, mediante 
Ordem Bancária, e ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil após a data de recebimento dos material (is)pela 
fiscalização, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura, com o recebimento definitivo do 
respectivo material (is)devidamente atestado pelo setor competente. 
 
 5.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do (s)  
material (is)  fornecido (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilização. 
 
 5.4 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número 
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo Notas 
Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aquelas de filiais ou da matriz. As Notas Fiscais deverão 
conter discriminação idêntica à contida na respectiva Nota de Empenho. 
 
 5.5 - Antes da emissão da Ordem Bancária, será feita consulta “on line” ao SICAF, para verificação da 
regularidade da empresa, e só em caso de regularidade ela será emitida. 
 
 5.6 - Conforme Instrução Normativa conjunta SRF/STN/SFC nº 04, de 18 de agosto de 1997, serão 
retidos os percentuais referentes a tributos e contribuições federais, exceto no caso de pessoas jurídicas 
optantes pelo “SIMPLES”. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
 6.1 - A entrega do produto estará vinculada à solicitação do pedido do (s) material (is) pela UNIVASF. 
 
 6.2 - A empresa vencedora é obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata, mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior ao seu vencimento. 
 
 6.3 - Se a qualidade do (s) material (is) entregue não corresponder às especificações exigidas no Edital 
que precedeu a presente Ata, o produto apresentado será devolvido ao fornecedor para substituição, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) 
 
 7.1 - Efetuar a entrega do material (is) no prazo máximo de estabelecido no anexo I – Termo de 
Referência, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. 
 
 7.2 - Efetuar a entrega do de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital e 
nas propostas. 
 
 7.3 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta 
Licitação. 
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 7.4 - Manter, durante a execução da Ata de Registro de preços, as mesmas condições de habilitação 
exigidas durante a licitação. 
 
 7.5 - Efetuar a troca imediata do (s) material (is) entregue, objeto desta licitação, que estiver fora das 
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer 
ônus para a adquirente. 
 
 7.6 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações 
constantes do Edital e seus anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do 
Consumidor quanto às condições do (s) entregues. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA UNIVASF 
 
 8.1 - Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição 
do(s) material (is). 
 
 8.2 - Efetuar o pagamento do(s) material (is) recebido(s), conforme Cláusula Quinta. 
 
 8.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) material (is) entregue(s) fora das especificações do Edital. 
 
 8.4 - Designar servidor para gerir  a presente Ata de Registro de Preço. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 9.1 - Se o proponente vencedor recusar-se, injustificadamente, a retirar a Nota de Empenho ou não 
apresentar situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preço, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para assinar a Ata de registro de Preço e retirar a Nota de Empenho, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, previstas no Edital e na legislação 
pertinente. 
 
 9.2 - Ocorrendo o previsto na  sub-cláusula 9.1, ou se o proponente vencedor não executar 
parcialmente ou totalmente as obrigações assumidas, conforme as condições fixadas no Edital, incorrer em 
erros ou atrasos no fornecimento, ou quaisquer outras irregularidades, estará sujeito à aplicação das 
penalidades seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis: 

 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos bens adjudicados na Ata de 
Registro de Preços, a preço da data de abertura da proposta, por infração a qualquer 
cláusula ou condição da mesma, sem prejuízo das demais penalidades; 
c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela não executada da Ata de Registro de Preços, até o 15º (décimo quinto) dia, sem 
prejuízo das demais penalidades; 
d) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela não executada da Ata de Registro de Preços, a partir do 15º (décimo quinto) dia, 
sem prejuízo das demais penalidades; 
e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos bens adjudicados na Ata de 
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Registro de Preços, a preço da data de abertura da proposta, pela recusa injustificada de 
entregar o(s) material(is) objeto da referida Ata, sem prejuízo das demais penalidades; 
f) suspensão do direito de licitar e contratar com a UNIVASF por um período de até 2 (dois) 
anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital e seus anexos e nas 
legislações aplicáveis; 
g) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
de competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado à 
licitante o pedido de reconsideração da decisão do Ministro de Estado, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas ao processo. 

 
 9.3 - Garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e 
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e na Ata de Registro de preços e das demais cominações legais, o licitante que: 
 
  a) não assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade de sua proposta; 

b) deixar de entregar documentação exigida; 
c) apresentar documento ou declaração falsa; 
d) ensejar retardamento da execução de objeto desta Ata de Registro de Preços; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
h) cometer fraude fiscal ou fraude na entrega do (s) material (is). 

 
 9.4 - Sempre que o valor total das multas aplicadas à licitante atingir 10% (dez por cento) do valor 
dos bens a ela adjudicados na Ata de Registro de Preços, o mesmo poderá ser rescindido, a juízo da 
UNIVASF; 
 
 9.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e 
das demais cominações legais. 
 
 9.6 – As penalidades previstas no Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no todo ou em 
parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante, por escrito, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
 9.7 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da Única do Tesouro 
Nacional, através de Guia de Recolhimento, fornecida pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da 
UNIVASF, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo a administração da 
UNIVASF reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las 
judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
 9.8 – As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se 
aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que 
não aceitarem a contratação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS 
 
 10.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses previstas no art. 12 do Decreto nº 3.931/2001. 
 
 10.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo do (s)  material (is), devidamente comprovado, cabendo à UNIVASF, 
por meio do servidor designado Gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas 
vencedoras. 
 
 10.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o gestor da Ata deverá: 
  a) Convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido; e 
c) Convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação. 
 

 10.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá: 

a) Liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
b) Convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação. 
c) Não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá a revogação da mesma e a 
adoção das medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
 11.1 – Os  material (is) de que trata esta Ata de Registro de Preços serão recebidos por servidor 
indicado pela Administração da UNIVASF consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
 11.2 - A cada fornecimento de material (is) será emitido recibo nos termos da lei 10.520/2002 e 
Decreto 3.555/2000, por pessoa indicada pela administração. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 12.1 - A empresa vencedora terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurados o  contraditório e ampla defesa: 
 
  12.1.1 - A pedido da empresa vencedora, mediante solicitação por escrito, quando: 

a) Comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da presente Ata; 
b) Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente 
comprovado; ou, 
c) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da 
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elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 
 

  12.1.2 - Por iniciativa da UNIVASF, quando: 
 

a) A empresa vencedora não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; 
b) A empresa vencedora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro 
de Preços; 
c) A empresa vencedora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação 
técnica exigida no processo licitatório; 
d) Por razões de interesse público, devidamente motivados e justificados; 
e) A empresa vencedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 
 

 12.2 - Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o processo, a UNIVASF, por intermédio do gestor 
da Ata, fará o devido apostilamento na mesma informando às empresas vencedoras a nova ordem de registro. 
 12.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por intermédio de 
correspondência, mediante recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
 12.4 - A solicitação das empresas vencedoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à UNIVASF a aplicação das penalidades 
previstas na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
 
 13.1 - As aquisições  do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, 
mediante a entrega da Nota de Empenho. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 14.1 - Integram  esta Ata o Edital do Pregão nº 131/2011-UNIVASF e sues anexos e as propostas das 
empresas que apresentaram os menores preços na etapa de lances. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

15.1 - O foro é o da Justiça Federal, Seção Judiciária da cidade Petrolina-PE, para dirimir qualquer 
dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Petrolina – PE, ___ de ____________ de 2011. 

            
                                                                                                                                                                   



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO - SGO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Sala 30 – Centro, Petrolina-PE  - CEP. 56.304-205  – Telefax: (87) 2101-6724 

Email: sileide.neves@univasf.edu,.br 

PE 131/2011-  Material de Consumo Farmácia 
 
 

49/54 

 
PAULO CESAR DA SILVA LIMA 

Reitor 
UNIVASF 

 
P E L A     B E N E F I C I Á R I A 

N O M E / E M P R E S A C P F   Nº A S S I N A T U R A 
NOME: 
RAZÃO SOCIAL: 

 
 

 
 

NOME: 
RAZÃO SOCIAL: 

 
 

 
 

NOME: 
RAZÃO SOCIAL: 

 
 

 
 

NOME: 
RAZÃO SOCIAL: 

 
 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 
1º ___________________________ 
NOME: 
CPF: 
2º ___________________________ 
NOME: 
CPF: 
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PREGÃO Nº 131/2011-UNIVASF  
PROCESSO Nº 23402.001669/2011-52 
 
 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
NOME DA EMPRESA__________inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio  de seu representante 
legal o(a) Sr.(a)__________portador(a) da Carteira de Identidade nº________ e do CPF nº__________, 
DECLARA, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO Nº 131/2011-UNIVASF , que não possui em 
seu quadro de pessoal empregado menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7 º da Constituição Federal, com redação determinada 
pela Lei nº 9854/1999 combinado com o inciso V do artigo 13, do Decreto nº 3.555/2000. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
Local e data 
(representante legal) 
RG: 
CPF: 
 
Este documento deverá ser enviado via fax (0xx87-2101-6724) e posteriormente apresentado em papel 
timbrado da licitante. Qualquer outra forma de apresentação deverá conter obrigatoriamente a identificação da 
empresa e o respectivo CNPJ. 
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PREGÃO Nº     131/2011-UNIVASF 
PROCESSO Nº 23402.001669/2011-52 
 

 
 

ANEXO IV  - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2011 
 

 
 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
                                                                   
                                                                        D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
NOME DA EMPRESA__________inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio  de seu representante 
legal o(a) Sr.(a)__________portador(a) da Carteira de Identidade nº________ e do CPF nº__________, 
DECLARA, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO Nº 131/2011-UNIVASF, declara sob as penas 
da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação no presente 
processo licitatório. 
 
Local e data 
(representante legal) 
RG: 
CPF: 
 
Este documento deverá ser enviado via fax (0xx87-2101-6724) e posteriormente apresentado em papel 
timbrado da licitante. Qualquer outra forma de apresentação deverá conter obrigatoriamente a identificação da 
empresa e o respectivo CNPJ. 
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PREGÃO Nº     131/2011-UNIVASF 
PROCESSO Nº 23402.001669/2011-52 
 
 
 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
 (Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do 
disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão 131/2011 foi elaborada de maneira independente (pelo 
Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato Pregão 131/2011, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar Pregão 131/2011 não foi informada, discutida 
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato Pregão 131/2011 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 131/2011 não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão 131/2011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 131/2011 não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e  

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

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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PREGÃO Nº     131/2011-UNIVASF 
PROCESSO Nº 23402.001669/2011-52 
 
 

ANEXO VI 
 
 

DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS 
 
 
 
Processo Nº 23402.001669/2011-52    PREGÃO ELETRÔNICO N.º 131/2011 
 
 
 
DADOS DA EMPRESA  
RAZÃO SOCIAL: CNPJ:  
ENDEREÇO: 
FONE/FAX: E-MAIL 
DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: 
NOME: CARGO: 
NACIONALIDADE: PROFISSÃO: 
ENDEREÇO: 
FONE/FAX: E-MAIL: 
RG: CPF: 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO: AGÊNCIA: 
CONTA:  
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PREGÃO Nº     131/2011-UNIVASF 
PROCESSO Nº 23402.001669/2011-52 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 
 

 
 DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL  
 
 
Para fins de participação na Licitação Pregão eletrônico  018/2011, a empresa (NOME COMPLETO 
DA PROPONENTE)..............................................................., CNPJ n 
,(sediado(a)..........................(ENDEREÇO COMPLETO , ............................................ DECLARA,  sob 
as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2011, que atende aos critérios de 
qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental,  respeitando as normas de proteção do meio 
ambiente, tais como: 
 
I - Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões 
atmosféricas e garantia de gestão adequada dos recursos naturais, promovendo a reciclagem para o 
uso e reaproveitamento das águas evitando o desperdício; a racionalização do consumo de energia 
e a correta destinação dos resíduos poluidores;  
II - Inserir nas embalagens, mensagens que possam multiplicar o processo de conscientização com 
o meio ambiente, de forma a educar e despertar o interesse pela conservação da natureza, 
promovendo assim o desenvolvimento econômico e social da região.  
A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização 
pelos órgãos responsáveis.  
 
 
 
Local  e Data:  
 
 ________________________________________________   
Assinatura devidamente identificada do representante 
 

 
 


