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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022– FGD 

 

A Fundação Guimarães Duque – FGD sediada na Av. Francisco Mota, 

572, Campus da UFERSA, Bairro Presidente Costa e Silva – Mossoró/RN, 

inscrita no CNPJ sob o número 08.350.241/0001-72, através do seu Pregoeiro, 

designado pela Portaria nº 002/2020 - FGD, de 03 de março de 2020, leva ao 

conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Complementar n.º 

123/2006, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, 

alterado pelos Decretos nº 3.693/2000, nº 3.784/2001, do Decreto n° 5.450/2005, 

do Decreto nº 8.241/14, subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993 e suas 

alterações, pela Instrução Normativa nº 05/1995, do Ministério de Administração 

Federal e Reforma do Estado - MARE, Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 

dezembro de 2016, pela Lei nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor, e 

demais normas que dispõem sobre a matéria, fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor Preço por Lote, limitado ao 

valor máximo estimado, mediante as condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17 de março de 2022 

HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 17 de março de 2022 

HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

Nº DA LICITAÇÃO: 923299 
 

1. DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a realização de Pregão Eletrônico para 

Contratação de empresa para fornecimentos dos itens e realização de serviços descritos 

no Anexo I, deste Edital, em proveito da Fundação Guimarães Duque – FGD, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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1.2. O valor estimado total para aquisição de que trata os objetos deste pregão é de 

R$ 115.422,93 (Cento e quinze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e três 

centavos), conforme disposto no Anexo I deste Edital. 

1.3. À Fundação Guimarães Duque – FGD fica facultada o direito de fazer acréscimos 

ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial da aquisição, em quaisquer itens ou em um só e nas 

mesmas condições da(s) proposta(s) adjudicada(s), na forma do parágrafo 1º, art. 65, 

da Lei nº 8.666/1993. 

 

2. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

2.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, obtidas junto às agências do Banco do Brasil para acesso ao 

sistema eletrônico (art. 3º, parágrafo 1º, do Decreto 5.450/2005) no sítio www.bb.com.br. 

2.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

legal da licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade 

técnica para realização de suas transações inerentes ao pregão eletrônico (art. 3º, 

parágrafo 6º, do Decreto 5.450/2005). 

2.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou a FGD responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do seu uso indevido, ainda que por terceiros (art. 3º, parágrafo 5º, do 

Decreto 5.450/2005). 

2.4. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do sítio 

www.licitacoes-e.com.br, com acesso identificado. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e 

perante o sistema eletrônico provido pelo Banco do Brasil, por meio do sítio 

www.licitacoes-e.com.br. 

3.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer 

unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos 

Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de 

Serviços Gerais – SISG, localizadas nas Unidades da Federação. 
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3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao 

provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu 

funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

3.4. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições 

previstas neste Edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Item 9 deste Edital. 

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta sujeitará a licitante às penalidades previstas no Item 18 deste Edital. 

3.6. Não poderão participar deste Pregão: 

3.6.1. Consórcio de empresários individuais e/ou sociedades empresárias, qualquer 

que seja sua forma de constituição; 

3.6.2. Empresários individuais ou sociedades empresárias estrangeiras; 

3.6.3. Empresário individual ou sociedade empresária suspensa de participar em 

licitações ou impedida de contratar com a FGD; 

3.6.4. Empresário individual ou sociedade empresária que tenha sido declarada 

inidônea para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

3.6.5. Empresário individual ou sociedade empresária cujo objeto social não seja 

pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

3.6.6. Empresas que estejam sob falência, em processo de concordata, em 

recuperação judicial ou extrajudicial, dissoluções ou liquidações; 

3.6.7. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação de forma direta ou indireta, conforme art. 9º, inciso III e parágrafo 3º, da Lei nº 

8.666/1993. 

3.6.8. Empresas que constem no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF como impedidas ou suspensas; ou no Cadastro Nacional de 

Condenações Civis por ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, 

supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
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4. DO ENVIO E DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

4.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até o 

dia 17/03/2022, às 09h00min, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recolhimento de propostas. 

4.2. Até a data e horário informados no item anterior a licitante poderá retirar ou 

substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

4.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da 

licitante e subsequente encaminhamento das propostas de preços, no valor unitário e 

valor total do item e valor total do lote, objeto da presente licitação. 

4.4. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e 

lances (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.5. A licitante deverá, de forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores 

unitário e global da sua proposta, de acordo com os preços praticados no mercado, 

conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, considerando, inclusive, 

despesas com impostos, taxas, frete, seguro, manutenção, garantia e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente na aquisição do objeto desta licitação. 

4.6. A licitante deverá apresentar a proposta de preços de forma detalhada, 

descrevendo o objeto da presente licitação de forma clara, completa e minuciosa, em 

conformidade com o estabelecido no Anexo I, não sendo aceitas, para efeito da 

classificação das propostas, as expressões “Conforme Edital”, “Conforme 

especificações do Edital” ou semelhante. 

4.7. A proposta registrada previamente no sistema licitações-e do Banco do Brasil, 

deverá conter, imprescindivelmente, sob pena de desclassificação, a marca do produto 

e, sendo o caso, demais elementos de identificação, como: modelo, número de 

referência, bem como demais especificações necessárias à identificação do objeto 

ofertado. 

4.8. Serão desclassificadas as propostas que optarem por especificação simplória do 

tipo “Produto de marca X e especificação conforme edital” ou ainda que descrevam 

simplesmente “Produto conforme edital”. 

4.9. Poderá ser cotado equipamento de padrão de desempenho e qualidade 

similares/ equivalentes aos descritos no Anexo I, desde que seja compatível com o 

descrito, e ainda, que seja um sistema com todos os itens que o integram compatíveis 

entre si, e que sejam padronizados, tanto na montagem quanto na utilização. Cita-se, 

para tanto, na especificação dos itens acima, características técnicas e parâmetros de 
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qualidade compatíveis com o mínimo necessário à Administração, sendo a 

especificação dos bens suficiente apenas para facilitar a descrição do objeto. Utilizam-

se, assim, as expressões “equivalentes”, “ou similares” para atender à recomendação 

do Acórdão 2.300/2007 - TCU-PLENÁRIO, evitando-se, pois, direcionamento do objeto. 

4.10. A licitante vencedora deverá apresentar declaração informando que, caso cote 

ou entregue produto de origem estrangeira (equipamento importado), a este será 

oferecida garantia NACIONAL (em todo território Brasileiro) pelo fabricante, na forma 

estabelecida no item 2.3, sendo necessário, no ato da entrega do equipamento de 

origem estrangeira, apresentar cópia da Declaração de Importação, autenticada, a 

qual deverá conter os números de registro do produto (serial number e part number). 

4.11. Os valores deverão estar consignados em algarismo, expresso em moeda 

corrente nacional (R$), com no máximo duas casas decimais, INCLUSIVE NA ETAPA 

DE LANCES, considerando o valor estimado e as quantidades constantes no Anexo I. 

4.12. A licitante deverá atentar para as condições de fornecimento impostas neste 

Edital. 

4.13. As propostas terão validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

4.14. A proposta deverá conter os seguintes dados da licitante: razão social, CNPJ, 

endereço, telefone/fax, nome do banco, o código da agência, número da conta corrente 

e prazo de pagamento. 

4.15. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 

fica a licitante liberada dos compromissos assumidos. 

4.16. Qualquer elemento que possa identificar a licitante quando do envio de sua 

proposta importará na sua desclassificação. 

4.17. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e seus anexos será 

desclassificada. 

4.18. A proposta de preços VENCEDORA contendo informações detalhadas descritas 

no Item 4.14 deverá ser enviada através do e-mail licitacoes@fgduque.org.br, no prazo 

de até 2 (duas) horas após o encerramento da etapa de lances, com os respectivos 

valores readequados ao valor total representado pelos lances eventualmente ofertados. 

A via original da proposta deverá ser encaminhada até 48 (quarenta e oito) horas, 

contadas do encerramento da etapa de lances, à Comissão de Licitação da Fundação 

Guimarães Duque, no seguinte endereço: 

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE – FGD 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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AV. FRANCISCO MOTA, 572 - CAMPUS DA 

UFERSA, BAIRRO COSTA E SILVA – 

MOSSORÓ/RN – CEP 59.625-900 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

EMPRESA E CNPJ 

4.19. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 

propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital, sem 

prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no 

preâmbulo deste Edital. 

 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá 

na data e hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

5.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

5.3. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto 5.450/2005). 

 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

6.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem 

ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

da sessão pública, para o endereço eletrônico licitacoes@fgduque.org.br. 

6.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório deste Pregão 

mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico licitacoes@fgduque.org.br. 

6.3. O pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá 

sobre a impugnação. 

6.4. Acolhida a impugnação contra este Edital será designada nova data para 

realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
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7.1. Após a abertura da sessão o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. A desclassificação de propostas será sempre fundamentada e registrada no 

sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 

pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de 

lances. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.6. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceito dois ou mais 

lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar pelo sistema (por licitante). 

7.7. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema. 

7.8. Durante o transcurso da sessão as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

7.9. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

7.10. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor for considerado inexequível. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

7.12. Alternativamente ao disposto no subitem anterior, o encerramento da sessão 

pública poderá ser efetuado por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento de 

aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 30 

(trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. 

7.13. No caso de adoção do rito previsto no subitem anterior, o pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha 
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apresentando lance de menor valor para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre a sua aceitação. 

7.14. Após o encerramento da etapa de lances, encerrado o tempo randômico, o 

sistema eletrônico identificará a existência de empate, informando o nome da empresa. 

Em seguida, o pregoeiro convocará a empresa, que se encontra em situação de empate, 

devendo esta, dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor 

lance registrado para o lote. Durante esse período, apenas a empresa convocada 

poderá registrar o novo lance. 

7.15. O prazo de 5 (cinco) minutos é decadência e, não havendo manifestação da 

empresa, o sistema verifica se há outra em situação de empate, realizando o chamado 

de forma automática. Não havendo mais nenhuma empresa em situação de empate, o 

sistema emitirá mensagem, cabendo ao pregoeiro o encerramento da disputa do lote. 

7.16. O pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento 

da etapa dos lances da sessão pública, ou quando for o caso, após a negociação e 

decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

7.17. Caso não sejam apresentados os lances será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado para contratação. 

7.18. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a 

realização de eventual diligência. 

7.19. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará as licitantes sobre a data, horário e 

local onde será dado prosseguimento à sessão pública. 

7.20. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

8. DO DIREITO E PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS. 

8.1. Os licitantes enquadrados na condição de microempresa, ou empresa de 

pequeno porte, que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei 

Complementar nº 123/2006, deverão assinalar em campo próprio do Sistema que 

atende aos requisitos do artigo 3º da Lei mencionada. 

8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, conforme reza a Lei 

Complementar nº 123/06, por ocasião da participação neste pregão eletrônico, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
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fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43, caput, da Lei Complementar 

n°123/06).  

8.3.   Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver 

proposta apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 

igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte 

forma:  

8.3.1. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem 

classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem 

automática pelo sistema, apresentar um último lance, necessariamente inferior àquele 

apresentado pela primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  

8.3.2. Não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa melhor classificada, na forma da Subcondição anterior, será convocada as 

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na Condição prevista no caput, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 

9. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

9.1. No caso de desconexão com o pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção 

dos lances. 

9.2. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 

prejuízos dos atos realizados. 

9.3. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 

pregoeiro aos participantes. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos 

por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada neste 

Edital. 

10.2. A licitante deverá apresentar a habilitação válida no SICAF OU apresentar os 

documentos que supram tal habilitação (Contrato Social, Procuração, Certidão Negativa 

de Falência e Concordata, Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal, INSS, FGTS, CNPJ e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 
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10.3. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, além do SICAF atualizado, 

a seguinte documentação complementar: 

10.3.1. Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(catorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal 

(conforme modelo estabelecido no Anexo II deste Edital); 

10.3.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de 

acordo com o parágrafo II, art. 32, da Lei 8.666/1993 (conforme modelo estabelecido no 

Anexo III deste Edital); 

10.3.3. O Termo de Garantia (conforme modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital); 

10.3.4. Declaração de que a empresa licitante seja ME/EPP/MEI, caso a licitante não se 

encaixe nas condições deste item, não convém preenchimento da mesma (conforme 

modelo estabelecido no Anexo V deste Edital). 

10.4. A FGD poderá requerer atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que declare ter a licitante 

fornecido/executado satisfatoriamente materiais/serviços compatíveis e pertinentes com 

o objeto desta licitação. 

10.5. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissoras de certidões constitui meio legal de prova. 

10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos requeridos neste Edital e seus anexos. 

10.7. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

10.8. Para fins de habilitação serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da 

Administração Fiscal e Tributária emitidas pela internet, nos termos do art. 35, da Lei 

10.522/2002. 

10.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

10.9.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, 

deverão sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou 

CPF, se pessoa física; 

10.9.2.  Em nome da matriz, se a licitante for a matriz; 

10.9.3. Em nome da filial, se a licitante for a filial, exceto aquele documento que, pela 

própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

10.9.4. Em original, em publicação da imprensa oficial, ou em cópia autenticada por 

cartório. 
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10.10. O representante legal da empresa licitante que assinar a documentação deverá 

estar credenciado para este fim e comprovar esta condição se o pregoeiro assim exigir. 

10.11. A FGD poderá requerer catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, 

compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação; 

10.12. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital a licitante será 

declarada Habilitada. 

10.13. A documentação habilitatória exigida deverá ser enviada através do e-mail 

licitacoes@fgduque.org.br, no prazo de até 2 (duas) horas após o encerramento da 

etapa de lances. O encaminhamento da documentação original ou com autenticação em 

cartório, conforme o caso, deverá ser até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do 

encerramento da etapa de lances, à Comissão de Licitação da Fundação Guimarães 

Duque, no seguinte endereço: 

 

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE – FGD 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

AV. FRANCISCO MOTA, 572 - CAMPUS DA 

UFERSA, BAIRRO COSTA E SILVA – 

MOSSORÓ/RN – CEP 59.625-900 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

EMPRESA E CNPJ 

 

10.14. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à 

adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º, da Lei 10.520/2002, sendo 

facultado à FGD convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação. 

 

11. DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO 

11.1. Os materiais/serviços objeto deste Edital deverão ser entregues na Fundação 

Guimarães Duque, localizada na Av. Francisco Mota, 572, Campus Leste da UFERSA 

(Prédio do CTARN), bairro Presidente Costa e Silva, CEP: 59.625-900, Mossoró/RN, de 

Segunda a Sexta entre os horários de 7h30 as 11h30 e 13h30 as 17h30. 

11.2. O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos contados 

a partir da Autorização de Fornecimento e assinatura de contrato. 
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11.3. Os materiais/serviços somente serão considerados entregues, com o 

consequente recebimento dos mesmos, em caráter definitivo quando a FGD tiver 

recebido, analisado e aprovado. 

11.4. Os suprimentos deverão ser embalados, de forma a não serem danificados 

durante as operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens 

características que os identifiquem e os qualifiquem.  

11.5. A embalagem deverá resistir, sem limitação a manejo violento durante o 

transporte à exposição a extremas temperaturas, sol e chuva durante o transporte e 

armazenagem sem cobertura. O tamanho e peso das caixas que servirão de 

embalagem deverão levar em consideração a distância até o destino final e a ausência 

de facilidades de manuseio de material pesado durante o transporte; 

11.6. Não estando o objeto desta licitação em conformidade com o constante no 

presente Edital e seus Anexos até as datas aprazadas, a Contratada deverá solicitar à 

Contratante, por escrito, a prorrogação do prazo de, no máximo, 5 (cinco) dias corridos 

para que as correções sejam feitas, com ônus exclusivo para si, sob pena de, não o 

fazendo, serem-lhe aplicadas às penalidades adequadas previstas neste instrumento. 

 

12. DA GARANTIA 

12.1. O prazo de garantia para os materiais/serviços contratados será contado a partir 

da data de assinatura do Termo de Recebimento, observando o disposto no Anexo IV 

deste Edital. 

12.2. A adjudicatária é obrigada, às suas expensas, a reparar, corrigir, inclusive 

substituir, no total ou em parte, conforme a gravidade do problema os materiais/serviços 

vencidos por ela em que se verificarem defeitos de fabricação, mau funcionamento ou 

incorreções, já que a FGD não aceitará material/serviço diferente do licitado – mesmo 

que tais anomalias somente puderem ser constatadas posteriormente à entrega 

definitiva dos materiais/serviços devendo para este fim assinar Termo de Garantia 

constante no Anexo IV deste Edital (art. 69, da Lei 8.666/1993) devendo manter regular 

serviço de suporte ao objeto desta Licitação. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora e 

encaminhará o processo para a autoridade superior para homologação. 
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13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e 

só poderá ser realizada após a adjudicação do objeto à licitante vencedora pelo 

pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

14. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

14.1. Entregar o material/serviço exatamente conforme descrito no Anexo I deste 

Edital. 

14.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Edital, sem 

prévia ou expressa anuência da FGD. 

14.3. Emitir nota fiscal do material/serviço com as especificações idênticas às 

apresentadas na Autorização de Fornecimento, contendo, inclusive, o número do 

Pregão e o número de série do material, quando aplicável. 

14.4. Substituir imediatamente o material/serviço que seja entregue em desacordo 

com as exigências e/ou especificações deste Edital. 

14.5. A Garantia deverá cobrir todas as despesas com reposição de peças, visitas 

técnicas, transporte e manutenção corretiva durante o período da garantia; 

14.6. Comunicar a FGD qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos necessários. 

14.7. O produto que apresentar defeito, deverá ser recebido pela prestadora de 

assistência técnica local, caso haja. Não havendo assistência técnica na cidade do 

Natal, o produto deverá ser recolhido pela licitante, sem quaisquer custos para a 

CONTRATANTE, para envio à Assistência Técnica competente, devendo o vício ser 

sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após entrega do produto pela FGD, sob 

pena de serem responsabilizados o licitante em conjunto com a Assistência Técnica, 

conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; 

14.8. Apresentar declaração da prestadora da Assistência Técnica, se 

comprometendo a realizar o referido serviço na forma e no período estabelecido na 

garantia dos produtos;  

14.9. Indicar o nome, endereço completo e telefone dos agentes autorizados a 

prestarem assistência técnica local, assinada pelo responsável da empresa 

(devidamente identificado); 

14.10. Indicar os funcionários que ficarão responsáveis pelo atendimento à FGD 

durante o horário de atendimento comercial da empresa, bem como seus respectivos 

substitutos, em caso de afastamentos, os quais deverão acessar permanentemente o(s) 
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e-mail(s) de contato fornecido(s) pela empresa contratada para verificar a existência de 

solicitações por parte da Contratante. 

14.11. Fazem parte das RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA todas as 

exigências descritas neste Edital e respectivos anexos, independentemente de suas 

transcrições para este item. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Permitir o acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da 

FGD para entrega do material/serviço adquirido. 

15.2. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante da licitante vencedora. 

15.3. Notificar, formalmente e por escrito, a Contratada todos os 

problemas/imperfeições verificadas no material/serviço, determinando as mudanças 

necessárias e fixando os prazos para a solução dos mesmos. 

15.4. Solicitar imediata troca do material/serviço que seja entregue em desacordo com 

as exigências e/ou especificações deste Edital. 

15.5. Assegurar os recursos necessários para liquidação das despesas oriundas da 

execução do objeto. 

15.6. Efetuar o pagamento do objeto deste certame, na forma convencionada e 

mediante a apresentação de nota fiscal e demais documentações, devidamente 

atestada. 

15.7. Aplicar as penalidades cabíveis e regulamentares, em caso de falhas contratuais 

cometidas por parte da Contratada, caso a Contratante julgue necessário após suas 

respectivas análises. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

16.1. As despesas decorrentes com a execução do presente processo serão utilizadas 

com recursos oriundos de convênios públicos Federais, Estaduais, Municipais e/ou 

contratos já aprovados pelas instâncias competentes. 

16.2. O pagamento será feito preferencialmente através de boleto bancário, ou 

alternativamente, poderá ser realizado através de depósito em conta ou transferência 

bancária na conta do favorecido. 

16.3. O pagamento ocorrerá após a entrega do objeto desta licitação e não poderá ser 

efetuada à Contratada caso a mesma encontre-se em situação irregular, quanto às 

condições iniciais de habilitação. 
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16.4. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos após a entrega 

definitiva dos materiais/serviços contratados e mediante a apresentação da nota fiscal. 

16.5. O pagamento somente se efetivará após o atesto da respectiva nota fiscal, pelo 

coordenador do projeto em Mossoró/RN, local da entrega do material/serviço, a quem 

caberá confirmar se os mesmos encontram-se em conformidade com as condições 

estipuladas neste Edital e seus anexos. 

16.6. Havendo circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento 

será sustado até que a Contratada providencie as medidas sanadoras necessárias. 

Nesse caso, a contagem do prazo para pagamento será interrompido e reiniciado 

somente quando resolvida a situação de impedimento do pagamento. 

16.7. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da 

estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária através de boleto com 

instrução de protesto, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

 

17. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

17.1. A autoridade competente para aprovação deste procedimento licitatório somente 

poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato 

interveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal 

conduta; devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

17.2. A anulação do procedimento licitatório induz a da Autorização de Fornecimento. 

17.3. A licitante não terá direito a indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório. 

 

18. DOS RECURSOS 

18.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de interpor recurso, quando será concedido o prazo de 30 

(trinta) minutos para apresentação das razões do recurso, em campo próprio do sistema. 

18.2. O pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, 

aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

18.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 

do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 
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igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

18.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso no 

momento da sessão pública deste Pregão, importará na preclusão desse direito, ficando 

o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

18.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação tão somente dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

18.6. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

19. DAS PENALIDADES 

19.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de 

entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a FGD/Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido – UFERSA e será descredenciado no SICAF, pela UFERSA, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus 

anexos, e das demais cominações legais, garantido o direito da citação e da ampla 

defesa. 

19.2. Caso a licitante vencedora se recuse a fornecer o objeto dentro prazo e 

condições estabelecidas, reservar-se-á à FGD o direito de convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades cabíveis observados o disposto nos incisos XV, XVI e XXIII, 

do art. 11, do Decreto 3.555/2000. 

19.3. Ocorrendo a situação prevista no item anterior, será facultado ao pregoeiro 

negociar com a(s) licitante(s) remanescente(s) objetivando alcançar melhores preços, 

prazos e condições de entrega. 

19.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto, após o término do prazo estipulado 

para entrega, a FGD poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, garantida a 

ampla defesa: 

19.4.1. Advertência; 

19.4.2. Multa; 

19.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a FGD e a UFERSA, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
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19.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

19.5. A multa prevista no item 18.4.2, será aplicada quando a contratada não observar 

o prazo de entrega do objeto. O valor da multa será aplicado no percentual de 2,0% 

(dois por cento) sobre o valor total da autorização de fornecimento, por infração a 

qualquer cláusula ou condição não solucionada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

que será automaticamente descontado do valor do faturamento que a contratada vier a 

fazer jus, somados a multa de mora de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia 

de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, independentemente das sanções legais que 

possam ser aplicadas, de acordo com os art. 86, 87 e 88, da Lei 8.666/1993, salvo se o 

prazo for prorrogado pela Administração da FGD. 

19.6. As sanções previstas no item anterior (advertência, suspensão temporária em 

participação em licitação promovida pela FGD/UFERSA e impedimento de contratar 

com a Administração e declaração de inidoneidade) poderão ser aplicadas juntamente 

com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

19.7. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos art. 90 a 97, da Lei 

8.666/1993. 

19.8. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela FGD, observando-se o 

seguinte: 

19.8.1. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. 

Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora 

será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias; 

19.8.2. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta 

será convocada a recolher à FGD, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias 

contado a partir da data da comunicação. 

19.9. A licitante vencedora terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da 

data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à FGD. Ouvido o 

encarregado para o acompanhamento de entrega do material, o recurso será apreciado 

pela Administração da FGD, que poderá relevar ou não a multa. 

19.10. As sanções só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 

maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração da FGD. 

19.11. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso à autoridade superior, no que 

couber, conforme previsto art. 109, da Lei 8.666/1993. 
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19.12. Em caso de relevação da multa, a FGD se reserva no direito de cobrar perdas e 

danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não 

constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe foram 

assegurados. 

19.13. Caso a FGD mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 

19.14. Se o valor da multa não for pago administrativamente, será inscrito na Dívida 

Ativa da União e cobrado judicialmente. 

19.15. No processo de aplicação das penalidades é assegurado o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

 

20. DOS ANEXOS 

20.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Especificação do objeto, quantidade e valor máximo estimado; 

ANEXO II – Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

ANEXO III – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação; 

ANEXO IV – Termo de Garantia. 

ANEXO V – Declaração de ME/EPP/MEI 

ANEXO VI – Minuta do Contrato  

 

21. DO FORO 

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mossoró/RN, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou 

venham a ter, por mais privilegiados que seja. 

 

22. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

22.1. Ficam vinculadas a este Edital e seus anexos as propostas de preço e demais 

documentos constantes dos presentes autos, dele não podendo ser afastados durante 

a sua vigência. 

22.2. Serão aplicadas, em caso de vício ou defeito, além da Lei de Licitações, as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990, inclusive 

no que concerne a garantia, prazo para atendimento da assistência técnica, e demais 

normas disciplinadoras da matéria. 
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22.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrada em ata e acessível a 

todos, atribuindo validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

22.4. A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável 

dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos 

administrativos. 

22.5. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial da União, de acordo 

com o disposto no art. 16, da Lei 8.666/1993. 

22.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

22.7. As normas que disciplinam este Pregão terão interpretação em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, deste que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata 

compreensão de sua proposta, durante a realização da sessão pública. 

22.9. É facultado ao pregoeiro e/ou a autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 

22.10. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.11. Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas de preço. 

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

aquisição do material/serviço pela FGD. 

22.13. Se a licitante vencedora recuar-se a assinar o Termo de Garantia será 

convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-

se a licitante desistente à sanções administrativas descritas neste Edital. 

22.14. À contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na FGD. 
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22.15. Para fins de aplicação das penalidades administrativas constantes no presente 

Edital, o lance é considerado proposta. 

22.16. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25 (vinte e 

cinco) por cento, por item, com fundamento no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei 

8.666/1993. 

22.17. Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido no item anterior. 

22.18. Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei 

10.520/2002, do Decreto 5.450/2005 e demais legislações pertinentes que serão 

resolvidos pelo pregoeiro. 

 

Mossoró/RN, 15 de fevereiro de 2022. 

 

Pedro Cássius Gomes Gregório da Silva 

Pregoeiro-FGD 
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ANEXO I – Especificação do objeto, quantidade e valor máximo estimado 

Pregão Eletrônico – 002/2022– Licitação nº 923299 

 

Lote 01 

 

Lote 02  

Item Quant. Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total Máximo 

Estimado (R$) 

01.01 18 Unid. 

HIDROMETRO 3/4" 5m3/H 

Hidrômetro Multijato 3/4'' 5m3/h com 

Conexões PP + Lacres Descrição do 

Produto Hidrômetro Multijato de 3/4" x 

190mm Vazão Mínima 50l/h Vazão 

Nominal de 2,5m3/h Vazão Máxima de 

5,0m3/h Classe B Relojoaria 45o com 

Conexões em Polipropileno e Lacres Mais 

Informações O Medidor multijato DN 20 

(3/4") de transmissão magnética, é uma 

ótima ferramenta para a medição em 

baixas vazões. Os seus múltiplos jatos de 

entrada proporcionam estabilidade no giro 

da turbina tornando-o altamente resistente 

ao desgaste. Em conformidade com a 

ABNT NBR NM212 está classificado com 

uma precisão de classe B e aprovado no 

INMETRO de acordo com a portaria 246 de 

2000. Relojoaria orientável (360o) em 

Policarbonato. Com um giro de 360o a 

relojoaria possibilita uma fácil e 

ergonômica leitura. A cúpula é do tipo 

"sempre transparente" devido a presença 

de agentes estabilizantes na matéria-prima 

contra radiação UV. Principais 

Características Velocimétrico, Multijato 

Classe B com transmissão magnética. 

Ótima Resistência ao desgaste. 

Desempenho de acordo ou superior ao 

exigido na NBR NM 212 e ISO 4064. 

Relojoaria 45o super seca IP68 com giro de 

360o. Certificado pelo INMETRO. 

Conteúdo da Embalagem 01pç - 

Hidrômetro Multijato de 3/4" x 190mm 

Vazão Mínima 50l/h Vazão Nominal de 

2,5m3/h Vazão Máxima de 5,0m3/h Classe 

B Relojoaria 45o com Conexões em 

Polipropileno e Lacres. 

SIMILAR OU SUPERIOR.  

R$ 311,03 R$ 5.598,60 

TOTAL R$ 5.598,60 

Item Quant Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total Máximo 

Estimado (R$) 



 

 

Av. Francisco Mota, 572, Campus UFERSA, Bairro: Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN - CEP: 59.625-900 
Fone/Fax (84) 3312-0503 – E-mail: fgd@fgduque.org.br 
CNPJ: 08.350.241/0001-72 – Insc. Municipal: 006.299-5 – Insc. Estadual: Isenta 
Utilidade Pública: Lei Municipal no 1.538/01 e Lei Estadual no 7.982/01 
Fundação de Apoio à Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
Registro de Credenciamento MEC/MCT no 032/2018, em 20/03/2018.   

02.01 01 Unid. 

GPS Portátil com Mapa TopoActive 

América do Sul, com Antena Helix 

Quádrupla 

Dimensões físicas (LxAxP): 2.4" x 6.3" 

x 1.4" (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) 

Tamanho do visor: 1.43" x 2.15" (3.6 x 

5.5 cm); 2.6" diagonal (6.6 cm) 

Resolução do visor: 160 x 240 pixels 

Tipo de visor: transflective, 65K 

colorido TFT 

Peso: 230 g com baterias 

Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); 

Recomenda-se de NiMH ou Lítio 

Duração da bateria: 16 horas 

RESISTÊNCIA A ÁGUA: IPX7 

Memória/Histórico: 8 GB 

Receptor de alta sensibilidade 

Interface Modelo 64x: Compatível 

com USB e NMEA 0183 

Modelo 64sx: Compatível com USB 

de alta velocidade e NMEA 0183 

Modelo 64csx: Compatível com USB 

de alta velocidade e NMEA 0183 

Mapas & Memória 

Mapas pré-carregados 

TopoActive (roteável) 

Capacidade de adicionar mapas 

Mapa base Capacidade de 

Armazenamento e energia microSD™ 

card (not included) Pontos de 

referência/favoritos/locais 

5000 Rotas 200 Registro de trajeto 

10,000 pontos, 200 rotas 

Sensores: Altímetro barométrico 

Bússula: Sim 

Funções de lazer ao ar livre 

Cálculos de área 

Calendário de caça/pesca 

Informações sobre o sol e a lua 

Câmera: Sim 

GPS: Sim 

GLONASS: Sim 

Galileo: Sim 

Compatibilidade sem fio: sim 

(BLUETOOTH® e ANT+®) 

SIMILAR OU SUPERIOR. 

R$ 5.796,36 R$ 5.796,36 

02.02 01 Unid. 

GPS Portátil com Mapa TopoActive 

América do Sul, com Antena Helix 

Quádrupla 

Dimensões físicas (LxAxP): 2.4" x 6.3" 

x 1.4" (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) 

Tamanho do visor: 1.43" x 2.15" (3.6 x 

5.5 cm); 2.6" diagonal (6.6 cm) 

Resolução do visor: 160 x 240 pixels 

Tipo de visor: transflective, 65K 

colorido TFT 

Peso: 230 g com baterias 

Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); 

Recomenda-se de NiMH ou Lítio 

Duração da bateria: 16 horas 

RESISTÊNCIA A ÁGUA: IPX7 

Memória/Histórico: 8 GB 

Receptor de alta sensibilidade 

R$ 5.796,36 R$ 5.796,36 
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Lote 03  

Interface Modelo 64x: Compatível 

com USB e NMEA 0183 

Modelo 64sx: Compatível com USB 

de alta velocidade e NMEA 0183 

Modelo 64csx: Compatível com USB 

de alta velocidade e NMEA 0183 

Mapas & Memória 

Mapas pré-carregados 

TopoActive (roteável) 

Capacidade de adicionar mapas 

Mapa base Capacidade de 

Armazenamento e energia microSD™ 

card (not included) Pontos de 

referência/favoritos/locais 

5000 Rotas 200 Registro de trajeto 

10,000 pontos, 200 rotas 

Sensores: Altímetro barométrico 

Bússula: Sim 

Funções de lazer ao ar livre 

Cálculos de área 

Calendário de caça/pesca 

Informações sobre o sol e a lua 

Câmera: Sim 

GPS: Sim 

GLONASS: Sim 

Galileo: Sim 

Compatibilidade sem fio: sim 

(BLUETOOTH® e ANT+®) 

SIMILAR OU SUPERIOR. 

TOTAL R$ 11.592,72 

Item Quant. Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total Máximo 

Estimado (R$) 

03.01 01 Unid. 

Bomba de água periférica de 1,0 CV, 

Monofásica, vazão até 3.000 L/h. Altura 

manométrica máxima de 65m. Diâmetro 

de entrada de 1" e de saída de 1". Altura 

máxima de sucção de 8m. Temperatura 

máxima da entrada de água: 40°C. Peso: 

8.2kg. Ideal para bombear grandes 

fluxos de água em pouco tempo. 

R$ 581,67 R$ 581,67 

03.02 02 Unid. 

Bomba dágua periférica 1/2cv 
monofásica  
- Tensão: 220V 
- Sucção máxima: 8 metros de 
profundidade. 
- Vazão: 1500L/h 
- Potência do Motor 1/2 HP  
- Altura Manométrica Max. 30mca 
- Temperatura máxima da Água: 40° C 
- Peso Aproximado 3,5 Kg 
- Conexão de entrada e saída: 1” 

R$ 305,58 R$ 611,16 

03.03 04 Unid. 

TEMPORIZADOR DIGITAL BIVOLT 
COM TIMER PROGRAMÁVEL 
- Bivolt 
- Proporciona economia de energia 
- Possui bateria para casos de falta de 
energia 
- 18 opções de calendário 

R$ 246,68 R$ 986,71 
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Lote 04  

- 20 opções de liga/desliga por dia 
- Carga máxima – 1270w (10a) / 2200w 
(10a). 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

03.04 
 

03 

 
Unid. 

Válvula diafragma solenóide de 1,0 
polegada, para água, bivolt, vazão 
máxima de 800 L/min. 

R$ 299,18 R$ 897,53 

03.05 
 
 

01 

 
 

Unid. 

Hidrômetro de água, 3/4 polegada, 
rosca externa de 1,0 polegada, vazão 
mínima 30 L/h, vazão nominal 1.500 L/h, 
vazão máxima 3.000 L/h, comprimento 
de 115 mm e peso de 0,280 kg. 

R$ 255,38 R$ 255,38 

03.06 
 
 

01 

 
 

Unid. 

Bomba de água periférica de 1,0 CV, 
Monofásica, vazão até 3.000 L/h. Altura 
manométrica máxima de 65m. Diâmetro 
de entrada de 1" e de saída de 1". Altura 
máxima de sucção de 8m. Temperatura 
máxima da entrada de água: 40°C. Peso: 
8.2kg. Ideal para bombear grandes 
fluxos de água em pouco tempo. 

R$ 593,43 R$ 1.186,86 

03.07 02 Unid. 

Eletrobomba lavadora 127v/60HZ c/ 
copo - 220V 
A eletrobomba é responsável pela 
drenagem de água após o ciclo de 
lavagem e enxague, localizada na parte 
traseira do equipamento, é composta por 
uma caixa com 2 saídas (1 para 
mangueira do tanque, e outra para 
mangueira de drenagem de água). A 
manutenção em dia do seu 
equipamento, garanti a máxima 
performance dos ciclos de lavagem, com 
durabilidade do conjunto. 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

R$ 55,67 R$ 111,33 

TOTAL R$ 4.630,64 

Item Quant Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total 

Máximo Estimado 

(R$) 

04.01 01 Unid. 

Medidor Multiparâmetros 
(Ph/Ec/Tds/Salt/Do/Temp) - um 
instrumento portátil à prova dágua (grau de 
proteção ip67) que possibilita a medição de 
vários parâmetros da água, dependendo 
da sonda utilizada, tais como: ph, 
condutividade elétrica (ec), total de sólidos 
dissolvidos (tds), salinidade (salt), oxigênio 
dissolvido (do) e temperatura. Ele 
reconhece automaticamente a sonda 
conectada e habilita somente as funções 
relativas aos parâmetros medidos pela 
sonda utilizada no momento)  SIMILAR OU 
SUPERIOR.. 

R$ 4.215,36 R$ 4.215,36 

04.02 01 Unid. 

Medidor Portátil para Oxigênio 
Dissolvido e DBO um medidor de oxigênio 
dissolvido (DO) robusto e portátil projetado 
para aplicações difíceis. Este medidor 
profissional e à prova d’água que atende 
aos padrões IP67 mede OD, pressão 
barométrica, DBO e temperatura. 
Fornecido com todos os acessórios 
necessários para realizar uma medição OD 
embalada em um estojo durável) SIMILAR 
OU SUPERIOR. 

R$ 6.509,58 R$ 6.509,58 
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Lote 05  

 

 

Lote 06  

04.03 01 Unid. 

5 em 1 medidor de umidade do medidor 
de solo digital (A máquina é um 
analisador eletrônico de solo digital 
multifuncional. é um dispositivo de 
medição de plantio de solo amplamente 
utilizado. Teste principalmente a luz 
ambiente do solo. Higrômetro ambiental. 
Teor de umidade do solo. Valor da 
temperatura do solo. Valor do pH do solo) 

R$ 612,81 R$ 612,81 

04.04 01 Unid. 

Medidor portátil de análises 
multiparâmetro (pH, STD, Temperatura, 
salinidade, condutividade elétrica, OD). 
Instrumento portátil à prova dágua (grau 
de proteção ip67) que possibilita a 
medição de vários parâmetros da água, 
dependendo da sonda utilizada, tais como: 
ph, condutividade elétrica (ec), total de 
sólidos dissolvidos (tds), salinidade (salt), 
oxigênio dissolvido (do) e temperatura. 
Reconhecer automaticamente a sonda 
conectada e habilitar somente as funções 
relativas aos parâmetros medidos pela 
sonda utilizada no momento. SIMILAR OU 
SUPERIOR. 

R$ 4.215,36 R$ 4.215,36 

TOTAL R$ 15.553,11 

Item Quant. Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total 

Máximo 

Estimado (R$) 

05.01 02 Unid. 
Estação meteorológica 5 em 1 com informações no 
monitor.  SIMILAR OU SUPERIOR. 

R$ 3.566,27 R$ 7.132,53 

TOTAL 
 

R$ 7.132,53 
 

Item Quant Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total Máximo 

Estimado (R$) 

06.01 01 Unid. 

Notebook 15 polegadas 
Laptop com tela de 15 polegadas 
ou superior, processador mínimo 
i5 de 7ª geração e 4MB de 
memória cache. Memória mínima 
de 8GB de RAM. Armazenamento 
de 256GB SSD ou superior. Placa 
de rede WiFi 802.11ac + 
Bluetooth ou superior. Windows 
10 home em Português ou 
superior. Mínimo 3 portas USB, 1 
porta HDMI, 1 porta de rede RJ-
45. 1 Leitor de cartão de memória 
SD (SD, SDHC). Bateria de 3 
células ou superior. Carregador, 
cabo de força e manuais em 
português inclusos. Windows 10 
ou superior.  

R$ 4.532,86 R$ 4.532,86 
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06.02 01 Unid. 

Projetor Portátil LED Brilho: 600 
lúmens; Contraste: 800:1; 
Resolução: 1920x1080; 
Resolução Nativa: 320x240; 
Lâmpada: LED; Lente: f=125 mm; 
Tamanho da projeção: 25" - 130"; 
Redimensionamento: 16:9 - 4:3; 
Entrada: USB / HDMI / AV / SD; 
Distância: 0.8 - 2.0 m; Consumo: 
10W - 24W; Mídias: AVI / FLV / 
MOV / MP4 / MKV / RMVB; 
Dimensões do produto: -12,6 x 
8,5 x 4,7 cm; Peso: 0,3kg. 
SIMILAR OU SUPERIOR.  

R$ 852,63 R$ 852,63 

06.03 01 Unid. 

Notebook 15 polegadas 
Laptop com tela de 15 polegadas 
ou superior, processador mínimo 
i5 de 7ª geração e 4MB de 
memória cache. Memória mínima 
de 8GB de RAM. Armazenamento 
de 256GB SSD ou superior. Placa 
de rede WiFi 802.11ac + 
Bluetooth ou superior. Windows 
10 home em Português ou 
superior. Mínimo 3 portas USB, 1 
porta HDMI, 1 porta de rede RJ-
45. 1 Leitor de cartão de memória 
SD (SD, SDHC). Bateria de 3 
células ou superior. Carregador, 
cabo de força e manuais em 
português inclusos. Windows 10 
ou superior  

R$ 4.532,86 R$ 4.532,86 

TOTAL R$ 9.918,35 

Item Quant. Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total Máximo 

Estimado (R$) 

07.01 02 Unid. 

Termômetro Infravermelho Digital 
Industrial Temperatura -50 a 380°C; Leitura 
em Celsius ou Fahrenheit; Luz de fundo Lcd; 
Faixa de temperatura: -50 A 380ºC (-58 A 
716ºF); Precisão: (-50 A 0 ºC) /- 2 ºC - (0 A 
380 ºC) /- 1,5ºC; Seleção Celsius / 
Fahrenheit; Mira laser: Sim; Distância: Spot = 
12:1; Função liga e desliga luz no display; 
Função desligamento automático; Indicação 
de bateria fraca; Alimentação: 02 Pilhas AAA 
(Inclusas); Autonomia da bateria em uso 
contínuo - 160-240 Horas; Dimensões 
aproximadas: 88 X 35 X 150 mm (L X P X A). 

R$ 130,43 R$ 260,86 

07.02 01 Unid. 

Datalogger para Telemetria e 
Acionamentos Remotos  Acionamentos 
remotos; Sistema de tarefas autônomas; 
Telemetria de entradas digitais ou das saídas 
a relé, local ou remota; Possibilidade de 
expansão de projeto bastando adicionar mais 
DMIs ao projeto; Gabinete de plástico PLA 
fabricado com tecnologia de impressão 3D; 
Modelo de gabinete com furos oblongos para 
fixação de sobrepor; Medidas compactas 
(124x117x55mm); Alteração do estado das 
entradas de "0" para "1" ocorrerá de 5V a 
12V, padrão PNP;  4 entrada(s) digitais; 4 
saída(s) digitais; Plataforma de programação 

R$ 1.237,33 R$ 1.237,33 
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online totalmente gratuita; Acesso web 
integrado (interface personalizável pelo 
usuário); Comunicação entre todos os 
módulos da linha DMI via protocolo TCP/IP, 
onde cada DMI pode ser uma expansão de 
outro, local ou remotamente instalado; 
Tensão de alimentação 12V 1A (acompanha 
fonte de 12V 3A); Suporta SD Card até 32GB 
(acompanha cartão de 8GB); Processador 
Cortex-M3; Bateria interna para manutenção 
do relógio em tempo real; Conexão Ethernet 
- LAN RJ45; Temperatura máxima de 
trabalho: 60 °C. SIMILAR OU SUPERIOR 

07.03 01 Unid. 

Medidor De Radiação Solar; Display 3-1/2 
dígitos, 2.000 leituras; Mede a energia solar 
e a transmissão de até 2.000 W / m2, 634 
BTU / (ft2xh); Alcance: 1999 W / m2, 634BTU 
/ (ft2xh); Alimentação: 1 bateria alcalina de 
9V; Modo de energia - medição da energia 
por unidade de área de radiação solar 
incidente 
- Modo de transmissão - calcula a 
porcentagem de transmissão de energia 
solar do material, por exemplo, quanta 
energia solar em % será transmitida através 
da janela; Conveniente para ler a tela com 
tecnologia de sensor remoto; Unidades de 
medida selecionáveis W / m2 ou BTU / (ft2 
xh); Dados em espera; Funções máx. / Mín. 
Para identificar locais com potência máxima 
ou mínima; Garantia: 01 (um) ano contra 
defeitos de fabricação; Acessórios Inclusos: 
SOLAR-100; Bateria; Maleta; Aplicável em: 
Desempenho de janelas - cálculo e 
verificação do aquecimento ou redução de 
calor causado pela luz solar direta; Medidas 
de radiação solar; Pesquisa de energia solar 
para localização de painéis solares ou 
aquecedor solar de água. 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

R$ 3.537,75 R$ 3.537,75 

07.04 01 Unid. 

Medidor de Transparência UV IR 
Radiação Solar medição de transparência 
(VLT), UV e IR em filmes e películas; 
abertura de 0,80 mm para entrada da 
película a ser medida; medição e exibição 
simultaneamente de radiação uv, valor de 
rejeição ir e valor de transmissão de luz 
visível; medidor de rejeição uv, medidor de 
rejeição ir, medidor de transmissão de luz, 
três funções em um dispositivo; tamanho: 
93mm * 52mm * 25mm (c * w * h); pesa: 65g 
(excluindo baterias); resolução: 0,1%; 
precisão: ± 2%; comprimento de onda de 
pico: 530nm; comprimento de onda de pico 
uv: 365nm; comprimento de onda de pico ir: 
950nm; fonte de alimentação: 4 pilhas 
alcalinas aaa (não incluídas); manual do 
usuário; certificado/cartão de garantia. 
SIMILAR OU SUPERIOR.  

R$ 799,50 R$ 799,50 

07.05 01 Unid. 
Termometro infravermelho para altas 
temperaturas. Capacidade de medição 
superior a 1200oC 

R$ 2.033,71 R$ 2.033,71 

07.06 01 Unid. 

Termômetro Digital  
 Escala interna: -10°C À +50°C (+14°F À 
+122°F). externa: -50°C À +70°C (-58°F À 
+158°F) 
Escala de umidade: 10%UR À 99%UR 
(abaixo de 20%, a indicação é de 10% 
DIRETAMENTE). 
Resolução temperatura 0,1°C, umidade  
1%UR.  
Sensor externo com cabo de 2 metros 

R$ 248,13 R$ 248,13 
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Alimentação 1 pilha AAA 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

TOTAL 

 

R$ 8.117,28 

 

Item Quant. Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total Máximo 

Estimado (R$) 

08.01 1 Unid. 

Câmera Termográfica 19200 Pixels; 
gerador de imagens térmicas precisas de 
160 x 120 (19.200 pixels), câmera de luz 
visível de 5 megapixels e lanterna led; 
conectividade em nuvem e wi-fi; 
tecnologia de diagnóstico msx®, geração 
de imagens térmicas precisas de 160 x 
120 e recurso 1-touch level/span; 
classificação de segurança ip54 para 
proteção contra poeira e água; projetada 
para aguentar quedas de até 2 m. 
Dimensões da câmera (C x L x A) 138 x 
84 x 24 mm (5,4 x 3,3 x 0,94 pol.); Sensor 
de IV 160 x 120 (19.200 pixels); Tela 
sensível ao toque capacitativa; Montagem 
em Tripé UNC ¼”-20 (integrada); 
Distância Focal Mínima Térmico: 0,1 m 
(3,94 pol.), MSX: 0,3 m (11,8 pol.); Faixa 
Espectral 8 a 14 µm; Frequência da 
Imagem 8,7 Hz; Bluetooth PAN; Upload de 
imagens diretamente para biblioteca em 
nuvem e serviços FLIR Ignite; USB 
Conector USB 2.0, Tipo C; Wi-Fi 802.11 
a/ac/b/g/n (2,4 e 5 GHz); Encapsulamento 
Lente e invólucro da câmera: IP54 (IEC 
60529); Faixa de Temperatura de 
Armazenamento -40 a 70 °C (-40 a 158 
°F); Faixa de Temperatura Operacional -
10 a 50 °C (+14 a 122 °F); Precisão Em 
temp. ambiente de 15 a 35 °C (59 a 95 °F) 
e temp. do objeto acima de 0 °C (32 °F), 0 
a 100 °C (32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F), 
100 a 400 °C (212 a 752 °F): ±3%; Ajuste 
da Imagem Level/Span automático, 
Level/Span manual, 1-Touch Level/Span; 
Câmera Digital 5 MP; Foco da Câmera 
Digital Fixo; Galeria Estrutura de pastas 
personalizadas e com imagens em 
miniatura; Modos de Imagem: Imagem de 
infravermelho, Imagem visual, MSX 
(detalhes visuais realçados na imagem 
térmica), Picture-in-picture (área de 
infravermelho na imagem visual); 
Correção de Medições: Emissividade, 
fosco/semifosco/semibrilhante + valor 
personalizado, Temperatura aparente 
refletida, Compensação atmosférica; 
Sensibilidade Térmica <70 mK; Faixa de 
Temperatura de Objetos -20 a 400 °C (-4 
a 752 °F); Armazenamento de Imagem 
>5000 imagens; Formatos de Arquivo 
JPEG padrão, com dados de medição de 
14 bits inclusos; Mídia de Armazenamento 
Memória interna e solução de 
conectividade em nuvem FLIR Ignite 

R$ 8.721,54 R$ 8.721,54 



 

 

Av. Francisco Mota, 572, Campus UFERSA, Bairro: Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN - CEP: 59.625-900 
Fone/Fax (84) 3312-0503 – E-mail: fgd@fgduque.org.br 
CNPJ: 08.350.241/0001-72 – Insc. Municipal: 006.299-5 – Insc. Estadual: Isenta 
Utilidade Pública: Lei Municipal no 1.538/01 e Lei Estadual no 7.982/01 
Fundação de Apoio à Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
Registro de Credenciamento MEC/MCT no 032/2018, em 20/03/2018.   

 

 

Lote 09  

integrada; Sistema de carregamento USB-
C (1 A); Tempo de Carregamento 2 horas; 
Tempo Operacional da Bateria 4 horas; 
Tipo de bateria  Bateria recarregável de 
íon-lítio integrada; Tamanho 3.5 in; Peso 
(incluindo a bateria) 0,19 kg (0.42 lb). 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

TOTAL R$ 8.721,54 

Item Quant. Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total Máximo 

Estimado (R$) 

09.01 01 Unid. 

Analisador de energia elétrica; Análise e 
telemetria de circuitos elétricos em tempo 
real; Análise de demanda (em kW); 
Possibilidade de rateamento de custos de 
energia em residências, salas comerciais, 
indústrias, etc.; Aplicação em funções de 
automação de processos e telemetria de 
quaisquer sensores NA/NF do mercado; 
Medição de temperatura de QGBTs e CDs; 
Resumos de consumo, diários, semanais, 
mensais e anuais; Alertas de eventos como 
picos e quedas de tensão, consumo, 
corrente, etc.; Exportação de gráficos e 
relatórios para XLS, CSV, PNG, PDF, etc.; 
Acesso e telemetria remota diretamente no 
navegador web; Taxa de amostragem das 
grandezas: cerca de 15 mil amostras por 
segundo; Taxa de integralização: logs 
gerados a cada 5 segundos, tanto ao 
funcionar online quanto offline. 
Possibilidade de alteração para apenas um 
segundo; Armazenamento de dados na 
nuvem, facilitando acesso aos dados de 
qualquer local através da internet; Memória 
de massa na nuvem com 12 meses de 
dados armazenados (13º mês 
sobrescreverá o 1º mês, mantendo sempre 
os últimos 12 meses a disposição); Suporta 
medições offline, com armazenamento de 
contingência no cartão SD. GRANDEZAS 
ELÉTRICAS MEDIDAS PELO DMI: 
Demanda (kW); Tensão (individual de cada 
fase); Frequência (individual de cada fase); 
Corrente (individual de cada fase); 
Corrente total do circuito; Energia ativa 
(watts) individual de cada fase; Energia 
ativa (watts) total das 3 fases; Energia 
reativa (var) individual de cada fase; 
Energia reativa (var) total das 3 fases; 
Energia aparente (VA) individual de cada 
fase; Energia aparente (VA) total das 3 
fases; Consumo acumulado em kWh de 
cada fase; Consumo acumulado em kWh 
total do circuito (3 fases); Fator de potência 
individual de cada fase; Média do fator de 
potência das 3 fases; Temperatura do 
ambiente monitorado; Analisa o kvar 
necessário para correção do fator de 
potência do circuito; Análise de harmônicas 
até a 31º ordem , Obs.: Somente 
visualização em tempo real, sem 
armazenamento; Análise de deslocamento 

R$ 1.979,67 R$ 1.979,67 
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de onda, Obs.: Somente visualização em 
tempo real, sem armazenamento. Acurácia 
dos componentes utilizados: 99%; Margem 
de erro de 1% (DMI e TCs utilizados) a 
partir de 0.15% da faixa de medição do TC 
utilizado (ex. 0.3A para TCs 200/5A); 
Gabinete de plástico PLA fabricado com 
tecnologia de impressão 3D; Modelo de 
gabinete com furos oblongos para fixação 
de sobrepor; Medidas compactas 
(124x117x55mm); Grau de proteção IP30; 
3 entrada(s) para referência de tensão 
(110V Fase/Neutro, 220V Fase/Neutro, 
380V Fase/Fase, 440V Fase/Fase); 3 
entrada(s) para transformadores de 
corrente X/50mA entrada(s) para leitor de 
temperatura; Amplificador de sinal de 
corrente; Plataforma de programação 
online totalmente gratuita; Acesso web 
integrado (interface personalizável pelo 
usuário); Comunicação entre módulos da 
linha protocolo TCP/IP, onde cada DMI 
pode ser uma expansão de outro, local ou 
remotamente instalado; Tensão de 
alimentação 12V 1A (acompanha fonte de 
12V 3A); Suporta SD Card até 32GB 
(acompanha cartão de 8GB); Processador 
Cortex-M3; Bateria interna para 
manutenção do relógio em tempo real; 
Conexão Ethernet - LAN RJ45; 
Temperatura máxima de trabalho: 60 °C. 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

09.02 01 Unid. 

Nível e Prumo a Laser com 8 linhas 360 
Graus Profissional. Botão de controle de 
linha de laser horizontal; Bolha auxiliar; 
Botão de controle de linha de laser vertical; 
Botão de controle de linha de laser 
inclinado; Abertura de luz laser vertical; 
Abertura de luz laser horizontal Interruptor 
de botão rotativo; Porto de carregamento; 
Bateria de lítio; Interruptor de roda de 
botão; Roda de aparador; Pernas 
ajustáveis; Comprimento de onda do laser 
666nm / 532nm; Alerta intermitente de luz 
de subtensão; Faixa de temperatura -10C 
~ + 45C; Peso 0,67 kg; Alcance do laser: 
Vertical 140º +- 10% / Horizontal > 100º; 
Diametro do feixe de laser: 1,5 mm Desvio 
maximo vertical para 5m: 1mm; Desvio 
maximo nivelamento para 5m: 1mm; Auto-
nivelamento: +- 3º Largura da linha de laser 
em 5m = 1,5mm; Classe laser X2; 
Acompanha Bateria Recarregável de 
Lithium; Resistente a água; Auto-
nivelamento dentro de 3 graus com função 
alarmante quando fora do alcance de auto-
nivelamento; 360 graus base rotativa com 
botão de ajuste fino garante uma operação 
eficiente; Acompanha: 01 Maleta; 01 Nível 
a laser de 8 linhas Verde; 01 Bateria 
Recarregável de Lithium.: SIMILAR OU 
SUPERIOR. 

R$ 1.049,50 R$ 1.049,50 

09.03 01 Unid. 

Dinamômetro Circular Analógico 0-50kg 
- Corpo Metálico  Indicação: Analógica; 
Graduação de escala: Quilograma (kgf); 
Construção: Em ferro e Plastico; 
Capacidade: 50kgf; Divisão: 0,2Kgf; 
Mostrador: Circular (tipo relógio); 
Temperatura de operação: 0 a 50°C; 
Umidade relativa: 10 a 95% a 40 °C (não 
condensado); Dimensões: 220 x 220 x 
80mm. Acessórios Fornecidos: 

R$ 318,00 R$ 318,00 
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Manual de instruções SIMILAR OU 
SUPERIOR. 

09.04 01 Unid. 

Amperímetro Multímetro Digital Alicate 
Ambiente: Operação: 0°C a 40°C, RH < 
75%; Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 
80% (sem bateria); Altitude de Operação: 
até 2000m; Uso Interno; Grau de Poluição: 
II; Alimentação: 1 bateria de 9V (NEDA 
1604, 6F22 ou 006P); Diâmetro do 
Condutor & Abertura de Garra Máx.: 
40mm; Indicação de Bateria Fraca: é 
mostrada quando a tensão da bateria cair 
abaixo da tensão de operação; Iluminação 
no Display e Garra para visualização do 
Condutor; Função NCV ( Detecção de 
Tensão sem Contato); Mudança de Faixa: 
Manual; Peak Hold; Taxa de Amostragem: 
3 vezes/s; Indicação de Polaridade: 
Automática, indicação de polaridade 
negativa “-”; Indicação de Sobrefaixa: ”1” 
ou “-1”. Display LCD/Contagem: 3 1/2 
Dígitos/2000; Corrente AC: 20/200/1000ª; 
Tensão DC: 200m/2/20/200/1000V; 
Tensão AC: 200/750V; Resistência: 
200/2k/20k/200k/2MO; Mudança de Faixa: 
Manual; Abertura de Garra: 40 mm; 
Diâmetro do Condutor: 40 mm; Precisão 
Básica: 3%; Alimentação: 1x 9V; Categoria 
de Segurança: CAT III 600V; Garantia: de 
1 ano do fabricante. Itens inclusos: Manual 
de Instruções; Pontas de Prova (par); 
Bateria 9V. SIMILAR OU SUPERIOR. 

R$ 482,60 R$ 482,60 

09.05 01 Unid. 

Display eletrônico digital de alta 
precisão para torquímetro e medidor de 
torque ajustável chave profissional 
universal  Material: ABS + aço; Bateria: 2 
* AAA bateria, 1.5 V (incluído); Precisão: ± 
2%; Memória: 50; Resolução: 0,1; Intervalo 
de exibição: BDA2-030: 0,3-30 Nm; Faixa 
de alarme: 1,5-30 Nm; Faixa de garantia de 
precisão: 20-100% do torque máximo 
Drive: 1/4 "; Modelo: pico / traço; Unidades: 
Nm / Kg.cm / Kg.m / lb.in / lb.ft; 
Desligamento automático: 70 segundos (se 
não usar o adaptador de torque digital); 
Tamanho do item: 75 * 45mm / 3.0 * 1.8in; 
Peso do Item: 140g Tamanho do pacote: 
120 * 95 * 65mm / 4.7 * 3.7 * 2.6in; Peso do 
pacote: 250g. Inclui: 1 Digital Torque 
Wrench, 1 Manual do Usuário, 1 caixa. 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

R$ 1.170,45 R$ 1.170,45 

09.06 01 Unid. 

Fonte de Tensão/Corrente 0-32V 0-5 A. 
Display: LED de 3 dígitos duplo; Indicação 
do método de operação Tensão constante 
(CV) ou Corrente constante (CC) através 
de LED; Modos de operação Tensão 
Constante (CV) e Corrente Constante 
(CC); Método de resfriamento: Ventilação 
forçada; Proteção de entrada: Fusível de 
vidro; Consumo Máximo: 150W; Faixa de 
corrente: 0 a 5 A; Precisão: ±2% +2 dígitos; 
Regulação de linha: =0,2% + 3mA; 
Regulação de Carga: = 0,2% + 3mA; Ripple 
e Ruído: =2 mArms; Faixa de tensão: 0 a 
32V;Precisão: ±1% +2 dígitos; Regulação 
de Linha: =0,01% + 2mV; Regulação de 
Carga: = 0,01% + 2mV; Ripple e Ruído: 
=0,5 mVrms; Temperatura de Operação: -
10 a 40°C; Umidade de Operação: = 
90%U.R.; Alimentação: 220/127VAC ±10% 
(chave de seleção);50/60Hz; 
Peso: Aprox. 4,5Kg; Dimensões (LxAxP): 

R$ 1.343,68 R$ 1.343,68 
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Lote 10 

260 x 130 x 150mm; Garantia 6 meses; 
Itens Fornecidos: Cabo de alimentação; 
Manual de instruções; 1 Par de cabos pino 
banana/jacaré. SIMILAR OU SUPERIOR. 

TOTAL R$ 6.343,90 

Item Quant. Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total 

Máximo 

Estimado (R$) 

10.01 01 Unid. 

Fotômetro Multiparâmetro para Aquicultura 
com reagente para amônia, nitrito, nitrato, 
alcalinidade ( 100 testes) e cálcio 50 testes. 
Absorbância 
Faixa 0.000 a 4.000 Abs 
Resolução 0.001 Abs 
Precisão +/-0.003Abs @ 1.000 Abs 
Alcalinidade 
Faixa 0 a 500 mg/L (de CaCO3) 
Resolução 1 mg/L 
Precisão ±5 mg/L ±5% de leitura em 25 °C 
Método Método Colorimétrico 
Alcalinidade em água salgada 
Faixa 0 a 300 mg/L (de CaCO3) 
Resolução 1 mg/L 
Precisão ±5 mg/L ±5% de leitura em 25 °C 
Método Método Colorimétrico 
Amônia 
Faixa Faixa Baixa: 0.00 a 3.00 mg/L 
Faixa Média: 0.00 a 10.00 mg/L 
Faixa Alta: 0.0 a 100.0 mg/L 
(todos em NH3-N) 
Resolução Faixa Baixa e Média: 0.01 mg/L 
Faixa Alta: 0.1 mg/L 
Precisão Faixa Baixa: ±0.04 mg/L ±4% de leitura 
Faixa Média: ±0.05 mg/L ±5% de leitura 
Faixa Alta: ±0.5 mg/L ±5% de leitura 
Método Adaptação do ASTM – Manual de 
Águas e Tecnologia Ambiental, D1426-92, 
Método Nessler 
Cálcio 
Faixa 0 a 400 mg/L (de Ca2+) 
Resolução 1 mg/L 
Precisão ±10 mg/L ±5% de leitura 
Método Adaptação do método de oxalato 
Cálcio Marinho 
Faixa 200 a 600 mg/L (de Ca2+) 
Precisão ±6% de leitura em 25 °C 
Método Adaptação do método de Zincon 
Cloro 
Faixa de Cloro Livre 0.00 a 5.00 mg/L (de Cl2) 
Resolução de Cloro Livre 0.01 mg/L 
Precisão de Cloro Livre ±0.03 mg/L ±3% de 
leitura 
Faixa de Cloro Total 0.00 a 5.00 mg/L (de Cl2) 
Resolução de Cloro Total 0.01 mg/L 
Precisão de Cloro Total ±0.03 mg/L ±3% de 
leitura 
Método Adaptação da EPA 330.5, Método DPD 
(compatível com água marinha) 
Cobre 
Faixa Faixa Baixa: 0.000 a 1.500 mg/L (de 
Cu2+) 
Faixa Alta: 0.00 a 5.00 mg/L (de Cu2+) 
Resolução 0.001 mg/L; 0.01 mg/L 

R$ 4.467,39 R$ 4.467,39 
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Precisão Faixa Baixa: ±0.01 mg/L ±5% de leitura 
Faixa Alta ±0.02 mg/L ±4% de leitura 
Método Adaptação do método EPA de 
bicinoneinato 
Nitrato 
Faixa 0.0 a 30.0 mg/L (de NO3– N) 
Resolução 0.1 mg/L 
Precisão ±0.5 mg/L ±10% de leitura 
Método Adaptação do método de redução de 
cádmio 
Nitrito 
Faixa Faixa Baixa: 0 a 600 μg/L (de NO2–N) 
Faixa Alta: 0 a 150 mg/L (de NO2-) 
Resolução 1 μg/L; 1 mg/L 
Precisão Faixa Baixa: ±20 μg/L ±4% de leitura 
Faixa Alta: ±4 mg/L ±4% de leitura 
Método Faixa Baixa: Adaptação do método EPA 
354.1 de Diazotização 
Faixa Alta: Adaptação do Método de Sulfato 
Ferroso (compatível com água marinha) 
Nitrito Marinho – Faixa Ultra Baixa 
Faixa 0 a 200 µg/L (de NO3– N) 
Precisão ±10 µg/L ±4% de leitura em 25 °C 
Método Adaptação do método EPA 354.1 de 
Diazotização 
Oxigênio Dissolvido 
Faixa 0.0 a 10.0 mg/L (de O2) 
Resolução 0.1 mg/L 
Precisão ±0.4 mg/L ±3% de leitura 
Método Adaptação do Métodos Padrões para 
Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª 
edição, Método Winkler modificado (compatível 
com água marinha) 
pH 
Faixa Fotômetro: 6.5 a 8.5 pH 
Eletrodo de pH: -2.00 a 16.00 pH 
Resolução Fotômetro: 0.1 pH 
Eletrodo de pH: 0.01 pH 
Precisão Fotômetro: ±0.1 pH 
Eletrodo de pH: ±0.01 pH 
Calibração Automática em um ou dois pontos de 
calibração com estes sets de padrões 
disponíveis (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) 
Compensação de Temperatura Automática (-5.0 
a 100.0 oC; 23.0 a 212.0 oF); Limites reduzidos 
baseados no eletrodo de pH usado 
CAL Check (diagnóstico para a sonda) Eletrodo 
limpo e tampões revisados / checar a calibração 
da sonda exibida 
Método Fotômetro: vermelho de fenol (não 
compatível com água marinha) 
Faixa pH-mV ±1000 mV 
Resolução pH-mV 0.1 mV 
Precisão pH-mV ±0.2 mV 
Fosfato 
Faixa Faixa Baixa: 0.00 a 2.50 mg/L (de PO43-) 
Faixa Alta: 0.0 a 30.0 mg/L (de PO43-) 
Resolução 0.01 mg/L; 0.1 mg/L 
Precisão Faixa Baixa: ±0.04 mg/L ±4% de leitura 
Faixa Alta: ±1 mg/L ±4% de leitura 
Método Faixa Baixa: Adaptação do Método de 
Ácido Ascórbico (compatível com água marinha) 
Faixa Alta: Adaptação dos Métodos Padrões 
para Análises de Água e Águas de Descarte, 
18ª edição, método aminoácido 
Fósforo Marinho – Faixa Ultra Baixa 
Faixa 0 a 200 μg/L (de P) 
Precisão ±5 μg/L ±5% de leitura 
Método Adaptação dos Métodos Padrões para 
Análises de Águas e Análises de Água, 20ª 
edição, método de ácido ascórbico 
Medidor Geral 
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Canais de Entrada Uma entrada para eletrodo 
de pH e 5 para comprimentos de onda do 
fotômetro 
Eletrodo de pH Eletrodo digital de pH (não 
incluso) 
Tipo de Armazenamento Datação sob demanda 
com nome de usuário e ID da amostra 
Memória 1000 leituras 
Conectividade USB-A para conexão com flash 
drive; micro-USB-B para alimentação e 
conectividade com PC 
GLP Dados de calibração do eletrodo de pH 
conectado 
Display Resolução 128 x 64 LCD com 
retroiluminado 
Tipo de Bateria / Vida Útil Bateria 3.7 VDC de Lí-
polímero recarregável/ >500 medições 
fotométricas ou 50 horas de isso contínuo de 
medições de pH 
Alimentação Adaptador 5 VDC USB 2.0 com 
USB-A; cabo micro-USB-B (inclusa) 
Ambiente 0 a 50.0 oC (32 a 122.0 oF); 0 a 95% 
RH, não condensado 
Dimensões 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″) 
Peso 1.0 kg (2.2 lbs.) 
Fonte de Luz do Fotômetro/Colorímetro 5 LEDs 
com filtros de interferência de 420 nm, 466 nm, 
525 nm, 575 nm, e 610 nm 
Detector de luz Fotômetro/Colorímetro 
Fotodetector de silicone 
Filtro de Banda 8 nm 
Precisão do Filtro de Comprimento de Onda ±1 
nm 
Tipo de Cubeta 24.6 mm 
Número de métodos 128 máx. 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

10.02 01 Unid. 

Medidor de oxigênio dissolvido com display 
digital profissional testador de água 
Especificações: 
Faixa de medição de oxigênio dissolvido: 0.0-
30.0mg / l 
Resolução de oxigênio dissolvido: 0,1 mg / l 
Accelay de oxigênio dissolvido: + / -3% em 
escala completa 
Calibração de oxigênio dissolvido: 100% no ar 
livre para a calibração de oxigênio dissolvido 
Faixa de medição de temperatura: -5,0-60,0 
Resolução de temperatura: 0.1 
Precisão de temperatura: + /- 0,5 
Seleção da unidade: / 
Registro de dados: máximo 99 registro 
(manualmente) 
Compensação salgada: 0-42pp 
Compensação de altitude: 0-3500 metros 
Compensação de temperatura: compensação 
automática de temperatura (atc) 
Desligamento automático: desligue após uma 
hora, se não houver qualquer tecla na ação 
desencadeada 
Tamanho da exposição lcd: 38 * 54mm 
Luz de fundo: suporte 
Comprimento do fio do sensor: cerca de 3,5 
metros (probe do sensor incluído) 
Fonte de alimentação: 4 * aaa Bateria Tamanho 
do produto: 70 * 30 * 169mm 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

R$ 1.976,76 R$ 1.976,76 

10.03 1 Unid. 

MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DE 
BOLSO À PROVA D'ÁGUA 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
- FAIXAS DE MEDIÇÃO: OXIGÊNIO 
DISSOLVIDO: 0 A 20 MG/L / 0 A 200 % 
- TEMPERATURA: 0 A 60°C 

R$ 1.610,00 R$ 1.610,00 
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- RESOLUÇÃO: OXIGÊNIO DISSOLVIDO: 
0.01MG/L / 0.1% 
- TEMPERATURA: 0.1°C 
- EXATIDÃO: OXIGÊNIO DISSOLVIDO: ± 2% 
FS 
- TEMPERATURA: ±1.5°C 
- COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
TEMPERATURA (ATC): 0 A 60°C 
- PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 600 A 1100 
MBAR 
- SALINIDADE: 0.0 A 40.0 G/L (PPT) 
- CALIBRAÇÃO: 2 PONTOS (100% E 0%) 
- CALIBRAÇÃO EM 100%: REALIZADA NO AR, 
AMBIENTE ABERTO E VENTILADO. 
- CALIBRAÇÃO EM 0%: REALIZADA 
UTILIZANDO A SOLUÇÃO DE SULFITO DE 
SÓDIO 5%. 
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP67 (À PROVA 
D'ÁGUA) 
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C 
- UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90 %UR 
(SEM CONDENSAÇÃO) 
- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR 
INATIVIDADE: 5 MINUTOS 
- DIMENSÕES (LXAXP): 40 X 185 X 40 MM 
- PESO: 130G 
- ALIMENTAÇÃO: 1.5VDC (1 PILHA AAA) 
- CONGELAMENTO AUTOMÁTICO POR 
ESTABILIDADE DE MEDIÇÃO 
- ILUMINAÇÃO DO VISOR (BACKLIGHT) 
- INDICAÇÃO DE PILHA FRACA 
- ELETRODO SUBSTITUÍVEL 
- INCLUSO 1 FRASCO SOLUÇÃO DE SULFITO 
DE SÓDIO PARA CALIBRAÇÃO 30ML 
- INCLUSO 1 MEMBRANA INSTALADA NO 
PRODUTO E 1 MEMBRANA 
SOBRESSALENTE 
- INCLUSO CAIXA PARA ARMAZENAGEM"     
SIMILAR OU SUPERIOR. 

10.04 1 Unid. 

Kit Soluções Phmetro Ph 4, 7, 10 E Kcl 3 M 
250Ml Cada 
Kit Com 3 Soluções Tampão para Calibração de 
Phmetro e Solução KCl 3M para hidratação do 
Eletrodo. 
Soluções Tampão Para Calibração: 
01 x Solução de pH 4 (250ml) 
01 x Solução de pH 7 (250ml) 
01 x Solução de pH 10 (250ml) 

R$ 207,32 R$ 207,32 

10.05 1 Unid. 

Medidor De Ph Phmetro De Bolso 
- Medir temperatura e o pH entre 0,0 a 14 de 
soluções aquosas 
Faixa de medição: 
pH: 0.0 a 14.0 
Temperatura: 0 a 50°C 
Resolução: 
pH: 0.1 
Temperatura: 0.1°C 
Exatidão: 
pH: ±0.1 
Temperatura: ±1°C 
Pontos de calibração: pH 4.0, 7.0 e 10.0 
Grau de proteção: IP54 
Temperatura de operação: 0 a 50°C 
Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem 
condensação) 
- Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm 
- Peso: 85g 
- Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) INCLUSAS 
(Podem vir instaladas no instrumento ou fora 
dele). 
- Eletrodo substituível 
- Compensação automática de temperatura 

R$ 489,31 R$ 489,31 
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Lote 11 

 

 

(ATC) 
- Calibração automática em até 3 pontos 
- Seleção °C/°F 
- Visor LCD com indicação dupla (pH e 
temperatura) 
- Função HOLD (congelamento de indicação) 
- Desligamento automático após 10 minutos de 
inatividade. 
- Inclusi estojo para armazenamento 
- incluso Manual de Instruções. 
- incluso 4 Baterias (Podem já estar instaladas). 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

TOTAL R$ 8.750,78 

Item Quant. Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total 

Máximo 

Estimado (R$) 

11.01 02 Unid. 

Kit Placa Solar 55w Controlador 20a Lcd Bateria 
40ah - gerador fotovoltaico off grid 
 
Geração média dia: 500 Wh/dia.  
Gerador fotovoltaico - 60Hz Energías 
Composto por:  
- 01 módulo fotovoltaico de 55W - resun SOLAR  
- 01 par conector MC4,  
- 01 controlador de carga pwm 20A 
- 01 bateria estacionaria DF500  
- 40Ah.  
- Desenvolvido para sistema: 12V.  
- Geração pico: 55Wp.  
- Capacidade de armazenamento: 40 A  
- Tensão de entrada do sistema: 12V.  
- Tensão de saída do sistema: 12V.  
- Tecnologia da placa solar: monocristalina.  
- Peso aproximado da placa solar: 10kg.  
- Dimensões aproximadas da placa solar: 127 x 
66,6 x 3 cm.  
- Tecnologia de controlador: PWM.  
- Capacidade do controlador: 20A.  
- Tecnologia da bateria: estacionaria.  
- Peso aproximado da bateria: 9,7 kg  
- Medidas aproximadas da bateria: 17,5 x 17,5 x 
17,5cm; 
SIMILAR OU SUPERIOR 

R$ 1.075,98 R$ 2.151,97 

11.02 02 Unid. 

Inversor Off Grid 12v 220v 500w 1000w Onda 
Senoidal Pura Top 
Onda de tensão de saída: Senoidal pura 
Tensão de entrada: DC12V 
Tensão de saída: AC220V 
Frequência de saída: 50HZ 
Corrente de repouso: 0.5A 
Potência máxima: 1000W 
Potência de pico: 1000W 
Potência contínua: 500W 
Peso: 0.8KG 
Tamanho: 210*95*55mm 
Alarme de baixa pressão: 10V 
SIMILAR OU SUPERIOR. 

R$ 1.548,24 R$ 3.096,47 

TOTAL R$ 5.248,44 
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LOTE 12 

Item Quant. Unid. Especificação 

Valor Unitário 

Máximo 

Estimado (R$) 

Valor Total 

Máximo 

Estimado (R$) 

12.01 01 Unid. 

Microscópio Lcd 4.3 Full Hd 720p Digital 

Portátil 1000x 

Qualidade da imagem: definição padrão 

Resolução: 720 p, vga 

Faixa de foco: 0-3 cm 

Display: 4.3 polegadas com display lcd 

Resolução da imagem: 5 mega pixels 

Quantidade de led: 8 led branco 

Escopo da iluminação: 0-30000lux 

Controle de brilho: ajuste manual 

Fonte de alimentação: usb dc 5 v 

Interface usb: usb 2.0 

Ampliação: 50x-1000x (manualmente) 

Tamanho da placa de base: 15.8 x 11.9 x 21.2 

cm 

Tamanho do item: aprox. 12 x 9 cm 

Peso do item: aprox. 434 gramas 

Cor: preto branco 

Material: metal e plástico 

Incluso Placa de Base, Pólo Metal, Suporte 

Ajustável, cabos e manuais 

SIMILAR OU SUPERIOR 

R$ 1.176,04 R$ 1.176,04 

12.02 01 Unid. 

Lupa com Luzes Intercambiáveis  

Ampliação: 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 10X 

Material: ABS, acrílico da lente óptica. 

Iluminação: LED de luz. 

Bateria: bateria AAA (não incluído para a 

segurança) 

Peso: sobre 250g. 

Configuração de lente: (7 pares de múltiplos 

diferentes 3x, 4, 5x, 6x, 7x, 10x, 15x) 

Multiplicadores do produto: (7 pares de 

diferentes multiplicadores de 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 

10x, 15x) pode ser composto dos seguintes 

diferentes multiplicadores: 

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2

1.25 x. 

R$ 995,28 R$ 995,28 

12.03 01 Unid. 

Fotocolorímetro 

· Fácil de operar; 

· Utilizável em laboratório ou campo; 

· Tecnologia 100% Nacional; 

· Memória para 100 registros com data, hora e 

identificação do equipamento; 

· Baixa dados via Hyperterminal do windows; 

· 14 curvas de calibração; 

· Espectro de emissão de 405 a 670nm; 

· Absorbância de 0 a 2 (quando b=1,0); 

· Após inserida a curva de calibração, faz a 

leitura direta em mg L-¹; 

· Resolução: 0,01 mg L-1para concentração; 

· Precisão relativa: 2%; 

· Temperatura de operação de 0 ? 50°C; 

· Autodesligamento de 10 minutos; 

· Indicação de bateria fraca; 

· Microprocessado; 

· Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 

R$ 4.070,79 R$ 4.070,79 
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100 ? 240V AC 50/60Hz; 

· Baixo consumo, até 3000 leituras com bateria 

de 9 Vcc; 

· Fonte luminosa em estado sólido; 

· Alta durabilidade de fonte luminosa de 

aproximadamente 10.000 horas; 

· Display de cristal líquido 16 caracteres por 2 

linhas; 

· Resistência mecânica provável IP-65; 

· Dimensões: 105mmx205mmx90mm (com 

tampa do poço) 

· Peso: 395 g 

· Conexão via interface RS-232; 

SIMILAR OU SUPERIOR. 

12.04 01 Unid. 

Viscosímetro tipo "cup-ford", em alumínio, 

com pés niveladores conforme normas ASTM D-

120 e ABNT MB-991. Kit é composto dos 

seguintes produtos: 1 viscosímetro copo ford; 1 

nível bolha; 1 jogo com 5 orifícios n.º 2, 3, 4, 6 e 

8; 1 software para cálculo automático da 

viscosidade 1 cronômetro para medição do 

tempo de escoamento. 

R$ 1.102,30 R$ 1.102,30 

12.05 01 Unid. 

Bomba de vácuo para laboratório com 

compressor a óleo. Configurações mínimas: 

deslocamento de ar 1,3 pés 3/min. = 38l ts/min. = 

2,03 m3/h; vácuo final 27,8 polegadas ou 695 

mmhg (a nível do mar); pressão de ar por 

polegadas 15 libras contínuas / 20 libras 

momentâneas; pressão máxima 20/25 PSI; motor 

monofásico 220 volts / 60 / Hz. 

R$ 3.062,33 R$ 3.062,33 

12.06 03 Unid. 

Paquímetro digital. Configurações mínimas: 

material em aço inoxidável; resolução mm 

0,01×0005"; medidor de profundidade; conversão 

pol-mm; estojo para armazenamento; bateria 

vida útil Aprox 3,5 anos com uso normal. 

R$ 484,11 R$ 1.452,32 

12.07 02 Unid. 

Chapas aquecedoras. Configurações mínimas: 

controlador microprocessado com sistema PID 

com display digital de 4 dígitos e resolução de 

0,1°C, com indicação da temperatura de 

processo (PV), SET POINT e timer (tempo); 

painel com indicação de funções e chave 

liga/desliga com acendimento luminoso; faixa de 

temperatura 5°C acima do ambiente a 350°C; 

sistema de aquecimento através de resistência 

blindada de fácil substituição; plataforma de 

aquecimento em alumínio escovado; estrutura 

entre o gabinete e a placa de aquecimento, 

construída em aço inox; chave seletora 

Liga/Desliga; fusível de segurança; montado 

sobre pés de borracha com possibilidade de 

nivelamento. 

R$ 2.174,15 R$ 4.294,31 

12.08 01 Unid. 

Termo-higro-decibelímetro-luxímetro. 

Configurações míninas: display de cristal líquido 

(LCD) de 3 ½ dígitos com iluminação; 

termômetro: - 40ºC a 70ºC; ( 40ºF a 158ºF) com 

resolução: 0,1ºC, precisão: ± 3% da leitura + 

1,5ºC ; ± 3% da leitura + 2,4ºF; Higrômetro: 0% ~ 

100% RH com resolução: 0,1% RH, precisão: ± 

5% RH; Decibelímetro: 30dB a 130dB com 

Resolução: 0,1dB, Ponderação: A, Precisão: ± 

1,5dB, e calibração externa; Luxímetro: 0 ~ 

20000 Lux com precisão: ± 3% da leitura + 0,5%, 

R$ 1.482,67 R$ 1.482,67 
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Fotocélula: Fotodiodo de silício com filtro; 

Anemometro: 0,5 a 30.0m/s (kph, ft/min, knots, 

mph) com Resolução: 0,1m/s, Precisão: ± 3% da 

leitura + 0,3; Indicação sobre escala e bateria 

fraca; Desligamento automático; Taxa de 

atualização: 1,5 vezes por segundo, nominal; 

Alimentação: Uma bateria de 9V; Fabricado em 

conformidade com a norma EN-55022. 

Fornecido: Fotocélula, sensor de umidade e 

temperatura, sensor de velocidade, protetor de 

vento, maleta para transporte, bateria e manual 

de instruções. 

12.09 01 Unid. 

Estereomicroscópio/Lupa trinocular com 

câmera. Configurações mínimas: zoom contínuo 

45x; captura imagens de microscópio e transmite 

vídeo ao vivo; lente de redução embutida fornece 

o mesmo campo de visão na tela que através da 

ocular; cabeça trinocular rotativa de 360° com 

inclinação de 45°; imagens estéreo nítidas e 

eretas em um amplo campo de visão; ambos os 

tubos oculares têm ajuste de dioptria - Distância 

inter-pupilar ajustável para caber nos olhos de 

qualquer pessoa; Especificação da câmera: 13 

MP; Interface de vídeo: HDMI, VGA. 

R$ 6.179,00 R$ 6.179,00 

TOTAL 

 

R$ 23.815,04 

 



 

 

Av. Francisco Mota, 572, Campus UFERSA, Bairro: Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN - CEP: 59.625-900 
Fone/Fax (84) 3312-0503 – E-mail: fgd@fgduque.org.br 
CNPJ: 08.350.241/0001-72 – Insc. Municipal: 006.299-5 – Insc. Estadual: Isenta 
Utilidade Pública: Lei Municipal no 1.538/01 e Lei Estadual no 7.982/01 
Fundação de Apoio à Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
Registro de Credenciamento MEC/MCT no 032/2018, em 20/03/2018.   

ANEXO II – Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos 

Pregão Eletrônico – 002/2022– Licitação nº 923299 

 

A Empresa RAZÃO SOCIAL, sediada ENDEREÇO COMPLETO, inscrita 

no CNPJ 88.888.888/8888-88, por intermédio de seu representante legal, Sr. 

FULANO DE TAL, portador do CPF 888.888.888-88, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos. 

 

 

 

Cidade/RN, xx de xxxxxx de xxxx. 

 

 

 

Colocar o nome do responsável legal 

CFP do Responsável legal 
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ANEXO III – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo 

de habilitação 

Pregão Eletrônico – 002/2022– Licitação nº 923299 

 

 

 

 

A Empresa RAZÃO SOCIAL, sediada ENDEREÇO COMPLETO, inscrita 

no CNPJ 88.888.888/8888-88, por intermédio de seu representante legal, Sr. 

FULANO DE TAL, portador do CPF 888.888.888-88, DECLARA, sob as penas 

da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para 

sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

 

Cidade/RN, xx de xxxxxx de xxxx. 

 

 

 

Colocar o nome do responsável legal 

CFP do Responsável legal 
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ANEXO IV – Termo de Garantia 

Pregão Eletrônico – 002/2022– Licitação nº 923299 

 

 

 A Empresa RAZÃO SOCIAL, sediada ENDEREÇO COMPLETO, inscrita 

no CNPJ 88.888.888/8888-88, por intermédio de seu representante legal, Sr. 

FULANO DE TAL, portador do CPF 888.888.888-88, na qualidade de Vencedora 

do Objeto do Pregão Eletrônico - 002/2022, da Fundação Guimarães Duque, 

ASSUME, perante esta, nos termos da Lei nº. 8.666/1993 e da Lei n 9.078/1990, 

a RESPONSABILIDADE DE GARANTIA para todos os materiais/serviços, objeto 

desta licitação, pelo período descrito em contrato redigido pela empresa licitante, 

no total, ou em parte, dos materiais/serviços onde se verificarem incorreções ou 

a falta de serviço, mesmo se tais anomalias somente puderem ser constatadas 

posteriormente à entrega definitiva dos mesmos. 

 

Para que não restem dúvidas quanto ao teor do presente Termo de 

Garantia, respaldado no art. 69, da Lei nº. 8.666/93, a Contratada assina-o 

abaixo, na pessoa do seu representante legal e na presença das 

Testemunhas abaixo qualificadas. 

 

Cidade/RN, xx de xxxxxx de xxxx. 

 

 

Colocar o nome do responsável legal 

CFP do Responsável legal 

 

Testemunhas: 

 

NOME:      NOME: 

RG:       RG: 
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ANEXO V – Declaração de ME/EPP/MEI 

Pregão Eletrônico – 002/2022– Licitação nº 923299 

 

 

A Empresa, estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por seu 

representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, 

estado civil, profissão, RG, CPF , endereço domiciliar), declara, sob as penas da 

lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, 

perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), 

comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição 

de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei. 

 

Cidade/RN, xx de xxxxxxxx de 2020. 

 

 

 

 

Colocar o nome do responsável legal 

CFP do Responsável legal 
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 
 

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE – FGD 
PREGÃO ELETRÔNICO – 0012/2022– Licitação nº 923299 

 
 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO GUIMARÃES 
DUQUE, E A EMPRESA .............................., 
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2022, TENDO POR OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS 
NO ANEXO I, DO EDITAL 002/2022. 

 
 

A FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE, com sede na Av. Francisco Mota, 572, 
Presidente Costa e Silva em Mossoró/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.350.241/0001-72, doravante denominado CONTRATANTE, representado 
por seu Presidente Lucas Lúcio Godeiro, nesta data, abaixo firmado, no uso de 
suas atribuições conferidas pela PORTARIA UFERSA/GAB Nº 433/2020 de 31 
agosto de 2020 e, de outro lado a empresa NOME DA EMPRESA, inscrita no 
CNPJ sob o nº ___________, com sede na ______, fone___ CEP_____, 
representada por _________, portador(a) do CPF nº _________ e do RG nº 
_______, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
Contrato, contratação de empresa para realização de serviços descritos no 
anexo I, do Edital 001/2022,  em conformidade com a Lei Complementar n.º 
123/2006, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, 
alterado pelos Decretos nº 3.693/2000, nº 3.784/2001, do Decreto n° 5.450/2005, 
do Decreto nº 8.241/14, subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações, pela Instrução Normativa nº 05/1995, do Ministério de Administração 
Federal e Reforma do Estado - MARE, Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 
dezembro de 2016, pela Lei nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor, e 
demais normas que dispõem sobre a matéria. Na modalidade Pregão, na forma 
Eletrônica Nº 002/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
realização de serviços descritos no anexo I, do Edital 002/2022, em 
proveito da Fundação Guimarães Duque. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
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2.1. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, naquilo 
que não o contrariem: O Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022 e seus anexos 
e a Proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor do presente contrato é de R$ xxx.xxx,xx (xxxx mil reais), inclusos todas 
as despesas que resultem no custo da prestação dos serviços, tais como 
impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos 
e quaisquer outras despesas, que incidirem na prestação dos serviços. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de 
assinatura deste contrato e consequentemente pela publicação no D.O.U, 
podendo ser prorrogada, por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
observado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, na forma do art. 
57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO 
 

5.1. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA conforme 
autorização/contrato assinado pelo presidente da FGD, e sendo executado 
imediatamente. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DA EXECUÇÃO 

6.1. O regime de execução do presente contrato será de forma direta, por demanda 
do projeto “Cordeiro Potiguar”. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES: 
 

7.1. DA CONTRATADA:  

7.1.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências Editalícias, 

bem como as que estão estabelecidas no ITEM 13 do Edital 002/2022. 

7.2. DA CONTRATANTE: 

7.2.1. A CONTRANTE obriga-se a cumprir todas as exigências Editalícias, bem 

como as que estão estabelecidas no ITEM 14 do Edital 002/2022. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
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8.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 15 dias, mediante Nota 

Fiscal devidamente atestada pelos coordenadores dos projetos em execução 

na FGD. 

8.1.1. As Notas Fiscais que apresentarem quaisquer tipos de incorreções, serão 

devolvidas, contando se o prazo estabelecido no subitem 8.1 a partir da 

nova apresentação. 

8.1.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de 

quaisquer serviços realizados sem a autorização pelo setor de 

Gestão/Financeiro da FGD. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, após o término do prazo estipulado 

para a execução do objeto, a FGD poderá, garantida a prévia defesa à 

CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções: 

9.1.1. Advertência Formal; 

9.1.2. Multa; 

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a FGD e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos e, 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade.  

9.2. A multa prevista no item 9.1.1, será aplicada quando a contratada não observar 

o prazo de entrega do objeto. O valor da multa será aplicado no percentual de 

2,0% (dois por cento) sobre o valor total da autorização de fornecimento/ofício, 

por infração a qualquer cláusula ou condição não solucionada no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, que será automaticamente descontado do valor do 

faturamento que a contratada vier a fazer jus, somados a multa de mora de 

0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 30 

(trinta) dias, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, 
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de acordo com os art. 86, 87 e 88, da Lei 8.666/1993, salvo se o prazo for 

prorrogado pela Administração da FGD. 

9.3. As sanções previstas nos itens anterior (advertência, suspensão temporária em 

participação em licitação promovida pela FGD/UFERSA e impedimento de 

contratar com a Administração e declaração de inidoneidade) poderão ser 

aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado 

no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.4. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos art. 90 a 97, da 

Lei 8.666/1993. 

9.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela FGD, observando-se o 

seguinte: 

9.5.1.  A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante 

vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a 

multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do 

seu valor, no prazo de 10 (dez) dias; 

9.5.2. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante 

vencedora, esta será convocada a recolher à FGD, o valor total da 

multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da 

comunicação. 

9.6. A licitante vencedora terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da 

data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à FGD. 

Ouvido o encarregado para o acompanhamento de entrega do material, o 

recurso será apreciado pela Administração da FGD, que poderá relevar ou não 

a multa. 

9.7. As sanções só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 

maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração da 

FGD. 

9.8. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso à autoridade superior, no que 

couber, conforme previsto art. 109, da Lei 8.666/1993. 

9.9. Em caso de relevação da multa, a FGD se reserva no direito de cobrar perdas 

e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, 

não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos 

que lhe foram assegurados. 

9.10. Caso a FGD mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 



 

 

Av. Francisco Mota, 572, Campus UFERSA, Bairro: Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN - CEP: 59.625-900 
Fone/Fax (84) 3312-0503 – E-mail: fgd@fgduque.org.br 
CNPJ: 08.350.241/0001-72 – Insc. Municipal: 006.299-5 – Insc. Estadual: Isenta 
Utilidade Pública: Lei Municipal no 1.538/01 e Lei Estadual no 7.982/01 
Fundação de Apoio à Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
Registro de Credenciamento MEC/MCT no 032/2018, em 20/03/2018.   

9.11. Se o valor da multa não for pago administrativamente, será inscrito na Dívida 

Ativa da União e cobrado judicialmente. 

9.12. No processo de aplicação das penalidades é assegurado o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. No caso de descumprimento das condições estabelecidas por parte da 

CONTRATADA, ou o fizer fora das especificações e/ou condições avençadas, 

a contratante poderá rescindir o contrato e aplicar as disposições contidas na 

seção V do capítulo III da Lei 8.666/93. 

10.2. Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, são assegurados à FGD 

os direitos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO  

 
11.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 

8.666/93, o presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário 

Oficial da União. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Mossoró/RN, para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes do presente Contrato. 

12.2. E por estarem assim contratados, firmam as partes o presente instrumento 

de Contrato de execução de serviços à FGD, o qual é lavrado em 04 (quatro) 

vias de igual teor e forma, para um único fim, o que é ratificado pelas 

testemunhas que se leem abaixo. 

 

 

Mossoró, XX de XXXXXXX de 2022. 
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__________________________                       __________________________ 

          Lucas Lucio Godeiro                                                Representante legal contratada 

PORTARIA UFERSA/GAB Nº 433/2020                 CPF: xxx.xxx.xxx-xx 

 Presidente da FGD            Cargo ocupado pelo representante

 08.350.241/0001-72     CNPJ da contratada 

 

 

 

Testemunhas: 

 

___________________________                   ___________________________ 

Nome:                   Nome: 

CPF:                    CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           

  

 

 


