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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2013 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, 

Produtos Químicos e Biológicos), ora denominado ÓRGÃO LICITANTE, com sede na Rua Maestro 

José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410, torna público que, devidamente 

autorizada pelo Diretor Presidente, ora denominado Autoridade Competente, na forma do disposto no 

processo administrativo nº E-08/005/000313/2013, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste 

Edital, será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL POR LOTE, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos 

Decretos Estaduais nº 31.863 e 31.864, ambos de 16 de setembro de 2002, com aplicação subsidiária 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 3.149, de 28 de abril de 1980, 

Decreto Estadual nº 42.063 de 06 de outubro de 2009, Decreto Estadual nº 33.925, de 18 de setembro 

de 2003, Decreto Estadual nº 42.091, de 27 de outubro de 2009, Decreto Estadual nº 42.301, de 12 de 

fevereiro de 2010, Resolução SEPLAG nº 429, de 11 de janeiro de 2011, e respectivas alterações, 

demais Resoluções editadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e disposições legais 

aplicáveis e do disposto no presente Edital.   

  
1.1 - Poderão participar desta licitação todas as empresas, com exceção dos lotes 01, 05 e 07, que são 

exclusivamente destinando as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - ME e EP, assim como 

o empresário individual e as cooperativas enquadradas no artigo 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, em conformidade com o que estabelece a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e ao disposto no artigo 6°, caput, do Decreto Estadual n° 42.063/2009.  

 

1.2 - No caso de não acudirem interessados à licitação realizada nos termos do subitem anterior, o 

procedimento licitatório deverá ser refeito, podendo dele participar as empresas de outros portes, 

conforme § 1° do artigo 6° do Decreto Estadual n° 42.063/2009. 

 

1.3 - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 

www.compras.rj.gov.br, no dia e hora indicados no item 3 deste Edital e conduzida pelo Pregoeiro com 

o auxílio de sua equipe de apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

1.4 - As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os licitantes e deverão ser publicadas em todos os veículos em que se deu a 

publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.  
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1.5 - O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, e no portal do 

ÓRGÃO LICITANTE, na página www.vitalbrazil.rj.gov.br, opção: “Licitações” podendo, 

alternativamente, ser adquirido mediante a apresentação de um CD, das 09h00min as 12h00min e das 

13h00min as 16h00min, junto a INSTITUTO VITAL BRAZIL, Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital 

Brazil - Niterói, na Sala da Comissão de Licitação. 

 

1.6 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste Edital ou interpretação 

de qualquer de seus dispositivos em até 02 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, por 

escrito, no seguinte endereço: Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, das 09h00min 

as 12h00min e das 13h00min as 16h00min, ou ainda, através dos telefones (21) 2711-9236 e (21) 

2711-9223, ramal 172, ou e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br.  

 

1.6.1 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo Setor responsável pela elaboração do Edital, responder aos 

pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo 

de acolhimento de propostas.   

 

1.7 - Os interessados poderão formular impugnações ao presente Edital em até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - 

Niterói - RJ, das 09h00min as 12h00min e das 13h00min as 16h00min, ou ainda, através dos telefones 

(21) 2711-9236 e (21) 2711-9223, ramal 172, ou e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br.   

 

1.7.1 - Caberá ao Diretor Presidente decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro 

horas).  

 

1.8 - Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão divulgados 

mediante nota no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, localizado pelo número da licitação no 

portal, na parte relacionada a futuras licitações, assim como na página eletrônica do ÓRGÃO 

LICITANTE, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo para a obtenção das 

informações prestadas.  

 

2 - DO OBJETO  

 

2.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico é a Aquisição de Equipamentos de Biossegurança, 

conforme especificação detalhada no Termo de Referência (Anexo I).  

 

2.2 - O prazo máximo de entrega deverá ser de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da retirada da 

Nota de Empenho.  
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2.2.1 - Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de 

entrega do objeto da aquisição, visando a sua adequada execução.  

 

2.2.2 - Não será admitida justificativa de atraso no fornecimento dos produtos adquiridos que tenha 

como fundamento o não cumprimento da sua entrega pelos fornecedores do licitante. 

 

2.3 - O material deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação. 

  

3 - DA ABERTURA   

 

3.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, dirigida pelo Pregoeiro 

designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, 

conforme indicado abaixo:  

 

EVENTO DATA HORA 

Início do acolhimento das 
propostas 

03/09/2013 09h00min 

Término do acolhimento das 
propostas 

13/09/2013 09h00min 

Abertura da sessão do Pregão 
Eletrônico 

13/09/2013 10h00min 

Endereço Eletrônico www.compras.rj.gov.br 

Número da Licitação no Portal PE 046/13 

 

3.2 - Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste evento nas datas acima marcadas, a licitação ficará automaticamente adiada para o 

mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 - Os recursos necessários à realização das despesas do objeto ora licitado correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

FONTE: 013 

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.571.0322.3557 

NATUREZA DA DESPESA: 449052.01 
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5 - TIPO DE LICITAÇÃO E DO VALOR UNITÁRIO MÁXIMO 

 

5.1 - O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

 

5.2 - O valor global máximo aceito pelo ÓRGÃO LICITANTE é de R$ 1.884.783,33 (um milhão 

oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos). 

 

6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido 

pela SEPLAG. 

 

6.1.1 - Esta licitação será destinada a todas as empresas, com exceção dos lotes 01, 05 e 07, que 

serão exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - ME e EP, assim como ao 

empresário individual e às cooperativas enquadradas no artigo 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 

2007, em conformidade com o que estabelece a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e ao disposto no artigo 6º, caput, do Decreto Estadual n° 42.063/2009. 

 

6.2 - Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com 

as sanções prescritas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, bem como nos incisos III e IV do artigo 87 da 

Lei nº 8.666/93, seja qual for a esfera da Administração Pública que tenha aplicado a reprimenda, de 

acordo com as ponderações lançadas no campo de observações desta instrução.  

 

6.3 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico ou 

financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante participe em 

mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão 

rejeitadas. 

 

6.3.1 - Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as 

empresas que tenham diretores acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes 

legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra 

empresa. 

 

6.4 - Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 

9º da Lei nº 8.666/93. 

 

7 - CREDENCIAMENTO 
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7.1 - Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico os licitantes devidamente credenciados junto 

ao SIGA, devendo o credenciamento ser realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis da data de 

abertura da sessão, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto nº 31.864/02. 

 

7.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de código para acesso ao SIGA. 

 

7.2.1 - O licitante obterá o código de acesso ao SIGA junto ao endereço eletrônico 

www.compras.rj.gov.br, clicando na área de Registro de Fornecedor que se encontra na parte do meio 

do portal e seguindo as orientações de preenchimento. O Portal contém um manual orientando o 

preenchimento.  

 

7.2.1.1 - O licitante deverá preencher algumas telas, digitando informações tais como: pessoas que 

irão operar o SIGA, Classes dos itens de Materiais e Serviços que comercializa e informação de todos 

os sócios e representantes legais do licitante. Após essa digitação, o licitante deverá baixar, em local 

indicado no Portal, um arquivo contendo o respectivo Termo de Responsabilidade o qual deverá 

imprimir e assinar. Este Termo de Responsabilidade deverá ser enviado pelo licitante, juntamente com 

a documentação requerida, para a SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão, no endereço 

informado no portal. 

 

7.2.1.2 - Após o recebimento da documentação, a SEPLAG, através do SIGA, enviará para o e-mail 

informado pelo próprio licitante, a chave de identificação e a senha pessoal e intransferível para acesso 

às funcionalidades do SIGA.  

 

7.3 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à SEPLAG ou ao órgão 

promotor da licitação a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, 

ainda que por terceiros. 

 

7.4 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à SEPLAG, para 

imediato bloqueio de acesso. 

 

7.5 - O credenciamento do licitante junto ao SIGA implica na presunção de sua capacidade técnica 

para realização das operações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

8 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS  

 

8.1 - Observado o disposto nos itens 6 e 7 deste Edital, a participação neste Pregão Eletrônico dar-se-

á por meio da conexão do licitante ao SIGA, pela digitação de sua senha privativa e subsequente 
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encaminhamento da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do SIGA, no período compreendido 

entre a data de início e de término do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste Edital. 

 

8.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no SIGA, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

8.3 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no SIGA durante a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

8.4 - O licitante deverá declarar em campo próprio, no momento do envio de sua Proposta de Preços, 

junto ao SIGA que: 

 

a) Cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em 

especial quanto ao seu artigo 3º, na forma do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42.063, de 06 de 

outubro de 2009; 

 

b) Cumpre os requisitos de habilitação previstos neste Edital; 

 

c) A proposta esta de acordo com as exigências previstas neste Edital e que a mesma foi elaborada de 

forma independente, conforme instituído pelo Decreto Estadual nº 43.150, de 24 de agosto de 2011. 

 

8.5 - Em caso de não atendimento do contido no subitem 8.4, o licitante será desclassificado do 

certame. 

 

9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1 - A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do SIGA, em 

campo específico, a ser integralmente preenchido.  

 

9.1.1 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada.  

 

9.1.2 - O formulário de Proposta de Preços, em sua forma impressa Anexo II, somente será utilizado 

pelo licitante vencedor com vistas à readequação de sua oferta final. 

 

9.1.3 - Os documentos anexados durante a inserção da Proposta de Preços (folders, prospectos, 

declarações, etc.) não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome da 
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empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite 

a identificação do licitante. 

 

9.1.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada material (is) constante(s) 

do objeto desta licitação.  

 

9.1.5 - O licitante deverá lançar no sistema eletrônico o VALOR GLOBAL de cada lote, relativo ao 

somatório do valor de cada item. 

 

9.2 - A Proposta de Preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas relativas ao 

objeto do Contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, 

despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta 

licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou 

reajustamento de preços será considerada.  

 

9.3 - O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá apresentar 

proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a 

Resolução SER nº 047/2003, com alteração introduzida pela Resolução SER nº 121/2004, sendo este 

valor considerado para efeito de competição na licitação, demonstrada a dedução no corpo da 

Proposta de Preços - Anexo II. 

 

9.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, aquelas com 

preço excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexequível.  

 

9.5 - A Proposta de Preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.  

 

9.6 - Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da 

data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3. 

 

9.6.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 

da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do ÓRGÃO LICITANTE, poderá 

solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

 

10 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES  

 

10.1 - A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de abertura do 

Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade das 
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propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio 

do SIGA, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor. 

 

10.1.2 - O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no horário de 

09h00min as 18h00min, após esse período, será bloqueado para tal finalidade. 

 

10.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as suas regras de 

aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema. 

 

10.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo próprio licitante 

e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

10.4 - Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do lance.  

 

10.5 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

SIGA permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

10.6 - Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes, através de aviso inserido em campo próprio do SIGA (chat mensagem), divulgando, com 

antecedência mínima de 01 (uma) hora, data e hora para a reabertura da sessão.  

 

10.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

SIGA, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

 

10.7.1 - Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar solicitação de 

cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da sessão pública, que poderá ser 

aceita ou não pelo Pregoeiro. Todavia, durante o transcurso do período randômico de disputa não será 

possível o encaminhamento de solicitação de cancelamento de lances.  

 

10.7.2 - Após a finalização do período randômico será aberta pelo Pregoeiro a etapa de classificação. 

Nesta ocasião o licitante poderá solicitar, mediante prévia justificativa, o cancelamento do seu último 

lance ofertado durante o período randômico, o que pode ser aceito ou não pelo Pregoeiro. Caso seja 

aceito, o licitante permanecerá na disputa com o penúltimo lance. 
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10.7.3 - O período randômico de disputa somente poderá ser iniciado até às 17h20min, tendo em vista 

que, às 18h00min, o sistema será bloqueado automaticamente para envio de lances e continuidade da 

disputa. 

 

10.8 - Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da Proposta de Preços de 

menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação e o disposto no subitem 9.4.  

 

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

11.1 - O julgamento obedecerá ao critério especificado no item 5, sendo R$ 1.884.783,33 (um milhão 

oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) o valor global 

máximo aceito pela Administração. 

  

11.1.1 - No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o valor do preço total de 

cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no máximo, 02 (duas) casas após a vírgula.  

 

11.1.2 - As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item do 

lote, conforme apurados pelo ÓRGÃO LICITANTE e consignados na Planilha Estimativa de 

Quantitativo e Preços Unitários - Anexo III do Edital, sob pena de desclassificação da Proposta de 

Preços, ainda que esta consigne o menor global do lote. 

 

11.2 - O SIGA informará o licitante detentor da Proposta de Preços ou do lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, cabendo decisão, pelo 

Pregoeiro, acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, negociação visando a sua redução. 

 

11.3 - O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços 

entre as Propostas de Preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o 

desempate ocorrerá consoante o critério estabelecido pelo § 2º, do artigo 3º, da Lei nº 8.666/93 e se 

este prevalecer, deverá ser realizado, em seguida, um sorteio, em sessão pública a ser designada, 

para a qual todos os licitantes serão convocados. 

 

11.4 - Se a Proposta de Preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for 

necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 

que atenda ao Edital. 

 

11.4.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.3 deste Edital, o 

Pregoeiro poderá negociar com o licitante melhor classificado para que seja obtido melhor preço. 
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11.5 - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico 

www.compras.rj.gov.br. 

 

11.6 - A critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não resultem 

prejuízo para o entendimento das Propostas de Preços. 

 

12 - DA HABILITAÇÃO 

 

12.1 - Regas Gerais 

 

12.1.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, o licitante detentor da proposta 

ou do lance de menor valor deverá encaminhar para o seguinte endereço: Rua Maestro José Botelho, 

64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do 

encerramento da etapa de lances da sessão pública:  

 

a) a documentação de habilitação prevista nos subitens 12.2 a 12.6;  

 

b) a Proposta de Preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando a planilha de 

custos, observando o disposto no subitem 11.1.1. 

 

12.1.2 - Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hipótese de 

inexistência de recursos, ou pelo Diretor Presidente na hipótese de sua interposição.  

  

12.1.3 - Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 

habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.  

 

12.1.4 - O Certificado de Registro Cadastral do Estado - CRC, mantido pela Subsecretaria de Recursos 

Logísticos - SUBLO, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG poderá ser 

apresentado em substituição aos documentos elencados nos subitens 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1 e 12.6. 

 

12.1.4.1 - Os licitantes deverão, ainda, apresentar os documentos de qualificação técnica previstos no 

subitem 12.5 e os de qualificação econômico-financeira previstos no subitem 12.4 que não são 

exigidos para a concessão do CRC. 
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12.2 - Habilitação Jurídica 

 

12.2.1 - Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, 

os seguintes documentos:  

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 

 

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

 

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092 do Código 

Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, deverá mencionar, no contrato social, por força do artigo 

997, inciso VI, da mesma lei, as pessoas naturais incumbidas da administração; 

 

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto 

com a ata da assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de 

sociedade cooperativa.  

 

12.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

12.3.1 - Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos:  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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c) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante com a apresentação das seguintes Certidões: 

 

c.1) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 

Positiva com efeito Negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante.  

 

c.2) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação da respectiva Certidão 

Negativa de Débito (ou Positiva com efeito de Negativa), ou, se for o caso, Certidão comprobatória de 

que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de Inscrição Estadual; 

 

c.2.1) Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a 

Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com efeito de 

Negativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria de Estado 

de Fazenda e Certidão da Dívida Ativa para fins de licitação expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado, ou , se for o caso, Certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento 

de Inscrição Estadual.  

 

d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito Negativo, referente à Contribuição 

Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da sede 

do licitante.  

 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT). 

 

12.3.2 - Não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação de habilitação, uma 

vez que se trata de licitação exclusiva para as pessoas indicadas no subitem 1.1, mesmo com 

restrição, a comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito da assinatura do 

Contrato, caso se sagre vencedora da licitação, na forma do artigo 43 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

12.3.2.1 - Caso a documentação apresentada pela Microempresa ou pela Empresa de Pequeno Porte 

contenha alguma restrição, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da declaração do 

vencedor do certame (no momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

Certidões Negativas ou Positivas que tenham efeito Negativo.  

 

12.3.2.2 - O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do 

interessado, a critério exclusivo da Administração Pública.  

 

12.3.2.3 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93.  

 

12.4 - Qualificação Econômico-Financeira  

 

13.4.1 - Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. O Balanço Patrimonial deverá apresentar Índice de Liquidez Geral (ILG) e Índice 

de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1 e índice de Solvência Geral (ISG) maior do que 1. 

 

a.1 - ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  > OU = 1 

                  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

a.2 - ILC =   ATIVO CIRCUL ANTE        > OU = 1 

                   PASSIVO CIRCULANTE 

 

a.3 - ISG =                             ATIVO TOTAL                > 1 

              PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   

                        
b) Certidões Negativas de Falências e Recuperação Judicial, expedidas pelos distribuidores da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante 

não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as Certidões deverão vir 

acompanhadas de Declaração Oficial da Autoridade Judiciária competente, relacionando os 

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir Certidões Negativas de 

Falências e Recuperação Judicial, ou de Execução Patrimonial.  

 

b.1 - As Certidões comprobatórias do atendimento ao disposto no subitem 12.4.1, quando emitidas no 

Município do Rio de Janeiro, serão as dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de Distribuição. 
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c) As empresas que apresentarem um dos índices estabelecidos acima igual ou inferior a 1 (um) terão 

sua qualificação econômica – financeira condicionada a comprovação de ser dotado de capital social 

ou de patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

aquisição, observando-se o valor estimado para cada lote. 

 

13.4.2 – Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento da cláusula 13.4.1, 

“a”, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade do licitante, que deverá apor sua 

assinatura no documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

 

12.5 - Qualificação Técnica  

 

12.5.1 - Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá ser apresentado Atestado(s) de 

capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado nas entidades profissionais competentes, quando for o caso, que comprove aptidão 

pertinente e compatível para fornecimento de equipamentos de sistema de filtração de ambiente 

controlado. 

 

 

Obs: O(s) Atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e telefone de contato dos atestadores, ou 

qualquer outro meio com o qual o ÓRGÃO LICITANTE possa valer-se para manter contato com as 

pessoas declarantes.   

 

12.6 - Declaração relativa ao Cumprimento do Artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal  

 

12.6.1 - Os licitantes deverão apresentar Declaração, na forma do Anexo V, que não possuem em 

seus quadros funcionais nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma do artigo 7º, 

inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

12.7 - Do Prazo de Validade das Certidões  

 

12.7.1 - As Certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.  

 

13 - DAS AMOSTRAS 

 

13.1 – Poderá ser exigida do primeiro colocado a apresentação de AMOSTRAS de cada um dos itens 

arrematados, a ser encaminhada ao Pregoeiro, à Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - 
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RJ, telefones (21) 2711-9236 e (21) 2711-9223, ramal 172. As amostras apresentadas para análise 

deverão estar corretamente identificadas com o nome do licitante responsável pelo envio.  

 

13.2 - A apresentação da amostra do produto cotado tem por objetivo a verificação de sua 

compatibilidade com a especificação do objeto desta licitação, devendo ser atendida no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da sua notificação, que será efetivada por aviso incluso 

no “chat mensagem” do correspondente item ou lote.  

 

13.3 - A amostra será analisada por representante do ÓRGÃO LICITANTE, que emitirá laudo motivado 

acerca do produto apresentado, podendo, ainda, ser realizados testes em laboratórios especializados 

ou quaisquer outros procedimentos necessários para a adequada verificação da amostra apresentada.  

  

13.4 - As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração, até a entrega de todo o 

quantitativo cotado pelo licitante.  

 

13.5 - A proposta do licitante será desclassificada no caso de a amostra ser reprovada, devendo o 

mesmo ser notificado para ciência do laudo e retirada da amostra. Caso a amostra não seja retirada 

pelo licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, presumir-se-á seu desinteresse em relação à mesma, que 

poderá ser descartada ou incorporada ao patrimônio do ÓRGÃO LICITANTE.  

  

13.6 - A desclassificação da proposta na forma prevista no subitem anterior acarretará o consequente 

chamamento do segundo colocado, adotando-se o mesmo procedimento em relação à amostra.  

 

14 - DOS RECURSOS  

 

14.1 - O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio do SIGA, no prazo de 

30 (trinta) minutos, após a declaração de vencedor pelo Pregoeiro, expondo os motivos. Será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual período, que começará a 

contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo 

administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 

 

14.2 - A falta de manifestação do licitante acarretará a decadência do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

14.3 - As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o e-mail 

licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br ou para o fax (21) 2711-9310, com posterior envio do original, desde que 

observado o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da declaração de vencedor do certame.   
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14.4 - A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso apenas pela 

síntese da manifestação a que se refere o subitem 14.1. 

 

14.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.6 - As razões de recursos serão dirigidas ao Diretor Presidente por intermédio do Pregoeiro que, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, reconsiderará ou manterá motivadamente sua decisão, encaminhando o 

recurso, posteriormente, ao Diretor Presidente, para decisão final.  

 

15 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 - Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, com a 

posterior homologação do resultado pelo Diretor Presidente. Havendo interposição de recurso, após o 

julgamento, o Diretor Presidente adjudicará e homologará o procedimento.    

 

15.2 - Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Diretor Presidente, o licitante vencedor será 

convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para retirada da 

Nota de Empenho, que deverá ocorrer no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis.    

 

15.3 - O vencedor deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 

constante do Anexo VIII, como condição para assinatura do Contrato, ou para retirada da Nota de 

Empenho, na hipótese de inexistir o instrumento contratual. 

 

15.4 - Na forma do disposto no Decreto Estadual nº 33.925, de 18.09.2003, o licitante vencedor deverá 

apresentar, como condição para retirada da Nota de Empenho, Declaração (Anexo VI) de que 

preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência Social, 

reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção: 

 

I - de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento); 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); 

III - de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento); 

IV - mais de mil empregados, 5% (cinco por cento). 

 

15.4.1 - A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados está isenta do 

cumprimento do Decreto supramencionado, devendo, no entanto, apresentar Declaração informando a 

quantidade existente em seu quadro funcional.  
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15.5 - Poderá o ordenador de despesas, a seu critério, encaminhar a Declaração apresentada pelo 

licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela fiscalização e 

cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de deficiência.  

 

15.6 - Na hipótese de não atendimento do dispositivo nos subitens 15.3 e 15.4, poderão ser 

convocados os demais licitantes, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da 

penalidade a que se refere o artigo 81 da Lei nº 8.666/93, ou das descritas no artigo 7º da Lei nº 

10.520/02.  

 

15.7 - Deixando o adjudicatário de retirar a Nota de Empenho no prazo fixado, sem prejuízo da 

aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habilitação pelo Diretor 

Presidente, poderá o Pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

 

16 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

16.1 - Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da 

instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo 

adjudicatário até a retirada da Nota de Empenho, em conformidade com o Decreto nº 43.181 de 08 de 

setembro de 2011 e a Resolução Conjunta SEFAZ/CASA CIVIL nº 130 de 29 de setembro de 2011.  

 

16.2 - O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 

adimplemento de cada parcela, de acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE 

DESEMBOLSO (Anexo X). 

 

16.2.1 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

16.3 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o 

prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva 

reapresentação. 

 

16.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato 

atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios 

de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste Edital 

serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.  

 

16.5 - O pagamento será realizado em 03 (três) parcelas, contando o prazo de que trata o subitem 16.2 

após a entrega integral e de sua aceitação. 
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16.6 - O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o Protocolo ICMS 42, de 

03 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 09 de julho de 2010, e caso 

seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita 

no parágrafo 1º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 2º da Resolução SER nº 047/2003.    

 

17 - DAS PENALIDADES 

 

17.1 - Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades 

previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa.   

 

17.1.1 - O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não retirar a Nota de Emprenho, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

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

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 

Estado do Rio de Janeiro, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, Contrato e das demais cominações 

legais.  

 

17.2 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o futuro contratado à 

multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor 

da Nota de Empenho, ou do saldo não atendido, respeitado o limite do artigo 412 do Código Civil, sem 

prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pelo CONTRATANTE e da aplicação das 

sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.  

 

17.3 - A inexecução do objeto, total ou parcial, execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer 

inadimplemento ou infração contratual, sujeita a futura CONTRATADA, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as 

seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, aplicada de acordo com a gravidade 

da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa 

corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite 

de 20% (vinte por cento), conforme preceitua o artigo 87 do Decreto nº 3.149/80; 
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c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública 

do Estado do Rio de Janeiro, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

17.4 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE, observada a 

regra prevista no subitem 17.8. 

 

17.5 - A sanção prevista na alínea “b” do subitem 17.3 poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer 

outra. 

 

17.6 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 

garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

17.7 - A multa administrativa prevista na alínea “b”, do subitem 17.3, não tem caráter compensatório e 

o seu pagamento não exime a responsabilidade da futura CONTRATADA pelas perdas e danos das 

infrações cometidas. 

 

17.8 - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza 

e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

17.9 - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no Cadastro 

de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 

 

17.9.1 - Após o registro mencionado no subitem acima, o extrato de publicação no Diário Oficial do 

Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas “c” e “d” do subitem 17.3 deverá ser 

remetido para a Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG, de 

modo a possibilitar a sua formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades 

da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

18 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DA SUA ACEITAÇÃO  

 

18.1 - O objeto da contratação deverá ser executado fielmente, de acordo com este instrumento 

convocatório, com o Termo de Referência e cronograma de entrega, assim como a legislação vigente, 

respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

 

18.2 - A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor/comissão constituída 

de 03 (três) membros designado(s) pelo Diretor Presidente, conforme ato de nomeação. 
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18.3 - O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, de 

acordo com o cronograma de entrega, na seguinte forma: 

 

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

especificação; 

 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e da quantidade do material, no prazo de até 05 

(cinco) dias após o recebimento provisório. 

 

18.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto da contratação não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato. 

 

18.5 - O servidor/comissão a que se refere o subitem 18.2, sob pena de responsabilidade 

administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à entrega do objeto, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato ao Diretor Presidente, em 10 (dez) dias, para ratificação. 

 

18.6 - Salvo se houver exigência a ser cumprida, o processamento da aceitação provisória e/ou 

definitiva deverá ficar concluído no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do 

respectivo requerimento no protocolo do ÓRGÃO LICITANTE. 

 

18.7 - Em caso de eventual inexecução total ou parcial do objeto, a Comissão não efetuará o 

recebimento do objeto e fará constar do parecer circunstanciado as pendências verificadas, 

assinalando prazo para a futura contratada cumprir integralmente o objeto, o que, desde logo, 

caracteriza mora da prestação. 

 

18.7.1 - O prazo para a execução do objeto será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento do relatório circunstanciado acima referido. 

 

18.8 - A futura contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os materiais que vierem a ser 

recusados, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

 

18.9 - Caso, eventualmente, seja necessária a prorrogação do prazo de entrega do material, o 

respectivo requerimento só será apreciado caso esteja devidamente fundamentado e tenha sido 

protocolado antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido. 

 

18.10 - O licitante vencedor, ao participar da licitação, anui com todas as condições, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer 
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todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e 

que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

18.11 - A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do Contrato não exclui ou atenua a 

responsabilidade do futuro contratado, nem o exime de manter fiscalização própria. 

 

19 - DO PRAZO 

 

19.1 - O prazo de vigência do Contrato será de até 14 (catorze) meses corridos, contados a partir da 

data de sua assinatura, sendo 2 (dois) meses para a entrega dos equipamentos (obrigação principal) e 

12 (doze) meses de garantia contatos a partir da entrega do equipamento (obrigação acessória), desde 

que posterior à data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial, valendo a data da 

publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta 

cláusula, na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 77 do Decreto nº 3.149/80. 

  

20 - GARANTIA 

  

20.1 - Exigir-se-á do licitante vencedor, no momento da assinatura do Contrato, uma garantia, a ser 

prestada em qualquer das modalidades de que trata o §1º do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, da 

ordem de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.  

 

20.2 - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 

 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 - É facultada ao Pregoeiro ou ao Diretor Presidente, em qualquer fase da licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

  

21.2 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente, devidamente comprovado ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e ampla defesa.    

 

21.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 

artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, até a data prevista para a entrega dos bens. 

 

21.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

término.  
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21.5 - Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis caso 

apresentem na licitação qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.  

 

21.6 - Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Proposta de Preços; 

Anexo III - Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários; 

Anexo IV - Minuta Contratual; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da     

Constituição Federal; 

Anexo VI - Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais percentual mínimo de beneficiários 

da Previdência Social (Decreto nº 33.925/2003); 

Anexo VII - Convênio ICMS nº 26 de 04/04/03 e Resolução SER nº 047 de 24/09/03; 

Anexo VIII- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo IX– Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso 

 

21.7 - A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

 

21.8 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

21.9 - Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no presente Edital, o lance é 

considerado Proposta de Preços. 

 

21.10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Presidente, com auxílio do Pregoeiro e da 

Equipe de Apoio.  

 

21.11 - O foro da cidade de Niterói - RJ, comarca da Capital, é designado como o competente para 

dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão Eletrônico e à adjudicação, contratação e 

execução dela decorrentes. 

 

Niterói, 03 de setembro de 2013. 

 

 

Antônio Joaquim Werneck de Castro 

Diretor Presidente 
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Anexo I – Termo de Referência 

 
● OBJETO: Compra de Equipamentos de Biossegurança. 
 
● JUSTIFICATIVA: São necessários para uso em biossegurança e manipulação de animais 
SPF no Instituto Vital Brazil. 
 
● GARANTIA: 12 Meses, a conta da entrega dos equipamentos. 
 
● LOCAL DE ENTREGA: Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 
24.230-410. 
 
● PRAZO DE ENTREGA: Até 60 (sessenta) dias corridos. 
 
● ESPECIFICAÇÕES:  
 

QTDE ESPECIFICAÇÃO 

01 (unid) 
Lote 01 - Item 01 - (ID 113431): Cabine de segurança biológica 
classe tipo 2 B2(NSF-49). Fluxo Laminar. 

06 (unid) 
 

Lote 02 - Item 01 - (ID 113496): Cabine de segurança biológica 
classe 2 tipo A (NSf 49). Fluxo Laminar. 

06 (unid) 
Lote 03 - Item 01 - (ID 113507): Módulo fluxo laminar (troca de 
gaiolas). 

01 (unid) 
Lote 04 - Item 01 - (ID 114430): Rack duplo de aço inoxidável e 
policarbonato, sem portas. 

02 (unid) 
Lote 05 - Item 01 - (ID 114382): Estante ventilada para cobaias 
em PVC rígido, polipropileno e alumínio. 

02 (unid) 
Lote 06 - Item 01 - (ID 113436): Caixa de passagem de 
biossegurança. 

02 (unid) 
Lote 07 - Item 01 - (ID 114440): Cabine de raspagem CRF 120AC, 
estrutura do sistema em aço carbono com pintura eletrostática 
epóxi. 

04 (unid) 
Lote 08 - Item 01 - (ID 114454): Estante ventilada para coelho em 
PVC rígido, propileno e alumínio. 

02 (unid) Lote 09 - Item 01 - (ID 114441): Cabine de transferência CSF 120. 

8 (unid) 
Lote 10 - Item 01 - (ID 114431): Rack simples ventilado 
confeccionado em aço inoxidável, policarbonato, sem portas. 
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Lote 01 - Item 01 - (ID 113431): Cabine de segurança biológica classe tipo II 
B2(NSF-49). 
 
Obedecem às normas e procedimentos para projeto, construção e certificação contidos na 
norma Americana NSF-49 (NSF/ANSI); 
 
• Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático 
e câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304, e plataforma de trabalho 
removível para limpeza e sanitização; 
 
• Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de 
contrapesos que permite parar em qualquer ponto de seu curso; 
 
• Sistema de ventilação tipo siroco, com regulagem eletrônica interna da velocidade, para 
compensar eventual perda de pressão com o decorrer do tempo de uso; 
 
• Índice de ruído menor que 67dB; 
 
• Sentido do fluxo do ar vertical, ou seja o ar do ambiente pré-filtrado através de filtro 
grosso, classe G-4 de acordo com a norma NBR 16401-3, é impulsionado pelo sistema 
ventilação, para o filtro absoluto, com velocidade de 0,45m/s ± 10% conforme recomendação 
normativa; 
 
• Os filtros absolutos de insuflamento e o de exaustão, são do tipo HEPA (alta eficiência na 
retenção de partículas), plissado e emoldurado plissado e emoldurado em aço 
galvanizado, classe A-3, segundo a norma ABNT-NBR 7256, com eficiência de 99,99% na 
retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EN 1822 e US MIL 
STD 282;  
 
• Pré-filtro FZ-02 plissado sintético, moldura papelão. Dimensões: 480x345x25mm (21RB2) e 
470x400x25mm (22RB2);  
 
• Filtro HEPA: FEA 919 / 947 plissado, moldura galvanizada. Dimensão: Insuflamento 22RB2: 
1190x550x78mm – Exaustão 22RB2: 460x550x292mm; 
 
• Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que 
indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
Processo nº E-08/005/000313/2013 

Data: 08/04/2013     Fls. ____________ 

Rubrica:_________________________ 
 

• Oliva para gás, água ou vácuo e tomada elétrica já instalados na câmara de trabalho; 
 
• Lâmpada germicida instalada na área de trabalho, com dispositivo de segurança ao usuário, 
uma vez que a mesma se desliga ao abrir-se à porta frontal de vidro; 
 
• Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente de 30 Watts; e lâmpada 
germicida de 30 Watts; 
 
• Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136; 
 
• Acompanha 5 metros de duto flexível e manual de instruções. 
 
Dimensões L 1275 x P 700 x H 1995 mm 
 
Área útil L 1263 x P 479 x H 460 mm 
 
Alimentação 220 volts, 60Hz, Monofásico 
 
Fornecido com: 
 
Suporte com rodízios traváveis; Manômetro diferencial de pressão; Painel de membrana; 
Controle eletrônico de velocidade; Tomada auxiliar 220V. Extrator remoto com filtro HEPA. 
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Lote 02 - Item 01 - (ID 113496): Cabine de segurança biológica Classe 2 tipo A 
(NSF 49). Fluxo Laminar. 
 
• Estas cabines de segurança Biológica Classe II tipo A-2 normas e procedimentos para 
projeto, construção e certificação contidas na norma Americana NSF-49 (NSF/ANSI); 
 
• Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático 
e câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304, e plataforma de trabalho 
removível para limpeza e sanitização; 
 
• Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de 
contrapesos que permite parar em qualquer ponto de seu curso; 
 
• Sistema de ventilação tipo siroco, com regulagem eletrônica interna da velocidade, para 
compensar eventual perda de pressão com o decorrer do tempo de uso; 
 
• Índice de ruído menor que 67dB; 
 
• Sentido do fluxo do ar vertical, ou seja o ar do ambiente pré-filtrado através de filtro 
grosso, classe G-4 de acordo com a norma NBR 16401-3, sistema ventilação, para o filtro 
absoluto, com velocidade de 0,45m/s ± 10% conforme recomendação;  
 
• Os filtros absoluto de insuflamento e de exaustão, são do tipo HEPA (alta eficiência na 
retenção de partículas), plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo a 
norma ABNT-NBR 7256, com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 
micras, de acordo com as normas H-13 EN 1822 e US MIL STD 282; 
 
• Pré-filtro FZ-02 plissado sintético, moldura papelão. Filtro HEPA: FEA 919 plissado, moldura 
galvanizada com exaustão 22RA2: 
 
• Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que 
indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros. 
 
• Oliva para gás, água ou vácuo e tomada elétrica já instalados na câmara de trabalho; 
 
• Lâmpada germicida instalada na área de trabalho, com dispositivo de segurança ao usuário, 
uma vez que a mesma se desliga ao abrir-se a porta frontal de vidro; 
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• Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente de 30 Watts; e lâmpada 
germicida de 30 Watts; 
 
• Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136; 
 
• Acompanha 5 metros de duto flexível e manual de instruções em português. 
 
* Dimensões aproximadas. L 1275 x P 700 x H 1995 mm  
                                            Área útil L 1263 x P 479 x H 460 mm 
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Lote 03 - Item 01 - (ID 113507): Módulo fluxo laminar para troca de gaiolas. 
 
- Dimensões Externas  
1300 mm (largura) x 840mm (profundidade)  
1980/2250 altura (posição baixa/posição alta) 
 
- Área de trabalho:  
1130mm (largura) x 600 (profundidade) 570mm (altura) 
 
- Acessos frontais  
1035mm x 290 (altura)  
 
- Fornecimento de ar  
980m3 por hora 
 
- Exaustão de ar  
1600 m3/h 
 
- Alimentação 
115V/60 Hz DESCRIÇÃO: 
  
A Cabine de Transferência CSF 120 contém Filtro Absoluto classe H14 conforme 
NBR16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas 
com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 µm; sistema de insuflamento de ar unidirecional, 
vertical e ultrafiltrado Classe 5 ISO 14644-1 (Classe 100); sistema de exaustão com Filtro G4 
e Filtro de Carvão Ativado para controle de odores; sistema motoventilador; dois manômetros 
indicadores de saturação individuais e calibráveis para os filtros absolutos HEPA de 
insuflamento e exaustão modelo Magnehelic, escala 0-50 mm.c.a. (0-500 Pa). em aço inox 
AISI 304 removível de uma única peça; estação de trabalho ergonômica, que favorece uma 
postura confortável para o operador; painel membrana; baixíssimo consumo de energia (1,6 
kW/h); nível de ruído abaixo de 55 dB(A). 
 
O Painel de Membrana possui tela de cristal líquido e disponibiliza em tempo real os 
seguintes dados: Leitura do número de série do equipamento; Data de início de operação; 
Horímetro total e parcial com Reset; Número de acionamentos; Data da última e da próxima 
certificação; Data da última e próxima troca do filtro HEPA; Setup do dP para troca do filtro 
HEPA; Número de desativações e reset do alarme sonoro; Ajuste de velocidade 
independente para cada moto-ventilador. 
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Lote 04 - Item 01 - (ID 114430): Rack duplo ventilado em aço–inox policarbonato, 
sem portas. 
 
Confeccionado em aço inoxidável AISI 304 e policarbonato, sem portas, com injeção direta 
de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento 
automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes 
de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de 
odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os 
animais, melhorando assim a qualidade das pesquisas e do padrão sanitário.  
 
Dimensões (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440 
 
ACESSÓRIOS INCLUSOS: 56 microisoladores - confeccionados em policarbonato 
transparente, nas medidas aproximadas (L x A x P) em mm: 200 x 230 x 300, autoclavável, 
inquebrável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 01 bebedouro de 
350 ml e suporte para ração em V. Equipamento dotado de rodízios de alta performance. 
 
Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. 
Potência 60W. 
Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86%grav). 
Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). 
 
Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador 
de alarme luminoso a troca de filtros e problemas de pressão e vazão. 
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Lote 05 - Item 01 - (ID 114382): Estante ventilada para cobaias em PCV rígido, 
polipropileno e alumínio. 
 
Estante ventilada para criação e crescimento de cobaias e coelhos S.P.F - Estante ventilada 
confeccionada em PVC rígido, polipropileno e alumínio, com sistemas independentes ( 02 
motores ) de insuflamento e exaustão de ar, possuindo 01 pré-filtro de entrada, 01 filtro 
principal e 01 filtro de saída na rede de ar. A exaustão é feita através de motor independente 
e pode ser lançada para o exterior da sala. Possui rodízios giratórios (sendo dois com travas) 
e divisões internas que permitem a acomodação das gaiolas de coelho e cobaia existente no 
Cecal Painel com comando por teclado tipo membrana com dois manômetros diferenciais 
monitorando com alarme luminoso a troca de filtros e problemas de pressão e vazão. Possui 
portas com vedação magnética confeccionadas em policarbonato, permitindo isolamento do 
meio externo, visão total do interior e vida útil longa. 
 
Características Técnicas Dimensões em mm (A x P x L): Medida Externa - 01 módulo: 1980 x 
700 x 1260 PESO TOTAL: 270 kg TENSÃO: 220 VAC CAPACIDADE DO GABINETE: 12 
gaiolas de ratos ou 18 de camundongos, como também 05 gaiolas de 50 cm x 60 cm x 22 
cm.  
 
Equipamento Microprocessado. Estrutura em Aço 1020 pintado em epóxi branco revestido 
em chapas de PVC 3 mm. Portas em Perfis de Alumínio e Policarbonato Cristal 6 mm. 
Rodízios de alta performance com travas. Possuir prateleiras removíveis e desmontáveis 
podendo ser utilizados equipamentos para experimentação científica, tais como Roda de 
Atividade. Possuir sistema de segurança (NO BREAK ) que na falta de energia, a circulação 
de ar é mantida, e sistema de foto período acoplado. NO BREAK Na falta de energia na rede, 
a circulação de ar será mantida por um período de 30 minutos, com baterias internas 
podendo este tempo ser aumentado com adaptação de baterias externas.  
 
SISTEMA DE FOTO PERÍODO - Através de um temporizador programável, possível manter 
ciclos de luz diferenciados no Gabinete. ILUMINAÇÃO: 1 Lâmpada fluorescentes de 40 W. 
INSUFLADOR: Tipo Sirocco com motor incorporado. EXAUSTOR: Tipo Sirocco com motor 
incorporado. SISTEMA DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO - FILTROS: G3 / Hepa / Pré-
Filtro (Permite de 80 a 165 trocas de ar por hora, dependendo da saturação dos filtros). 
INSUFLAMENTO: Velocidade 1 / Vazão 112 m3/h / Motor 200 m3/h Velocidade 2 / Vazão 
160 m3/h / Motor 300 m3/h Velocidade 3 / Vazão 200 m3/h / Motor 400 m3/h Velocidade 4 / 
Vazão 233 m3/h / Motor 530 m3/h. 
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Lote 06 - Item 01 - (ID 113436): Caixa de passagem de biossegurança. 
 
Industrializado a partir de uma estrutura interna, não aparente, confeccionada por perfilados 
tubulares de aço inox AISI 304, soldados, formando um conjunto único e auto-portante, 
preenchidos internamente por poliuretano expandido - 40 Kgf/m³ e revestidos interna e 
externamente por chapa de aço inox AISI 304, com arestas e uniões caldeadas e polidas. As 
portas são confeccionadas com estrutura tubular em aço inox, soldadas e polidas, permitindo 
alocação dos vidros duplos, laminados 6 mm, com elemento separador interno em aço inox. 
Puxador e dobradiças, também confeccionados em aço inox, com acabamentos que 
permitem total respeito ao conceito do limpo. Cantos internos arredondados no mesmo 
material de acabamento interno. - imãs permanentes para as portas. Superfícies totalmente 
lisas e contínuas, vão luz interno totalmente livre, total facilidade de limpeza, portas 
totalmente embutidas, transferência de ar comprimido embutida na estrutura, acabamento 
100% em aço inox. 
 
Laminar Flow Pass Thru 
 
DESCRIÇÃO: 
Gabinete inteiramente em chapa de aço inox AISI 304, escovado. 
Visores em vidro duplos tipo cristal transparente. 
Isolamento com poliuretano expandido injetado. 
Dobradiças e maçanetas em aço inox. 
Fresta de 1,5mm para purga de ar, em ambas as portas. 
Sistema de intertravamento entre as portas, com caixa de comando embutida no próprio 
painel do Pass Thru. 
Largura Interna (mm) 500 
Profundidade Interna (mm) 550 
Altura Interna (mm) 450 
 
SISTEMA DE AR COMPRIMIDO 
Sistema fornecido em caráter completo, composto por válvula reguladora de pressão, filtro 
secador e manômetro (exclusos) indicador para operação com 2 kgf / cm2. Sistema de 
transferência de ar comprimido por pistão totalmente embutido na estrutura. Borracha inflável 
confeccionada em silicone puro, pós curado. 
 
PROTEÇÃO FRONTAL 
Portas fornecidas com proteção frontal em inox, evitando exposição do elemento devedação 
(junta inflável), garantindo contingências contra vandalismos. 
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Lote 07 - Item 01 - (ID 114440): Cabine de raspagem CRF 120 AC, estrutura do 
sistema em aço carbono com pintura eletrostática epóxi. 
 
-Estrutura construída em Aço Inox AISI 304. 
 
-Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 
99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 mm. 
 
-Visor basculante e laterais em vidro temperado transparente. 
 
-Mesa coletora em aço inox AISI 304 em uma única peça e basculante, permitindo acesso à 
área de maravalha. 
 
-Painel de Controle para controle de Luz e Exaustão. 
 
-Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem polias/correia, evitando contaminação gerada 
pelo desgaste da correia. 
 
-Nível de ruído abaixo de 55 dB(A). 
 
-Baixíssimo consumo de energia: 0,830 kW/h. 
 
-Baixo nível de vibração. 
 
-Iluminação fluorescente gerando maior visibilidade. 
 
-Rodízios traváveis para fácil movimentação. 
 
-Alças laterais para transporte. 
 
-Estação de trabalho ergonômica.  
 
-Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. 
 
Ficha Técnica: 
 
Dimensões Externas: L 1.297 x P 760 x H 2.020 mm. 
Dimensões Internas: L 1.285 x P 610 x H 650 mm. 
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Tensão 220 volts, 60 Hz, Monofásico. 
Exaustão: Ambiente laboratorial com pré-filtro G4. 
Filtro Absoluto: HEPA 99,99% para 0,3 Am. 
 
DESCRIÇÃO: A Cabine de Raspagem CRF 120 possui sistema de exaustão com Filtro Filtro 
G4, H14 e Filtro de Carvão Ativado para controle de odores; Filtro Absoluto classe H14 
conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de 
partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 µm; painel membrana; coletor em aço inox 
AISI 304; e visor basculante. estação de trabalho ergonômica, que proporciona que o 
operador fique em uma postura confortável. Emite ruído abaixo de 55 dB(A). O Painel de 
Membrana possui tela de cristal líquido e disponibiliza em tempo real os seguintes dados: 
Leitura do número de série do equipamento; Data de início de operação; Horímetro total e 
parcial com Reset; Número de acionamentos; Data da última e da próxima certificação; dP 
inicial e atual do filtro HEPA (manômetro); Data da última e próxima troca do filtro HEPA; 
 
Setup do dP para troca do filtro HEPA; Alarme sonoro de saturação do filtro HEPA; Número 
de desativações e reset do alarme sonoro; Ajuste de velocidade independente para cada 
moto-ventilador. 
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Lote 08 - Item 01 - (ID 114454): Estante ventilada para coelhos em PCV rígido, 
polipropileno e alumínio. 
 
Estante ventilada para criação e crescimento de cobaias e coelhos S.P.F - Estante ventilada 
confeccionada em PVC rígido, polipropileno e alumínio, com sistemas independentes ( 2 
motores ) de insuflamento e exaustão de ar, possuindo 1 pré-filtro de entrada, 1 filtro principal 
e 1 filtro de saída na rede de ar. A exaustão é feita através de motor independente e pode ser 
lançada para o exterior da sala. Possui rodízios giratórios (sendo dois com travas) e divisões 
internas que permitem a acomodação das gaiolas de coelho e cobaia existente no Cecal 
Painel com comando por teclado tipo membrana com dois manômetros diferenciais 
monitorando com alarme luminoso a troca de filtros e problemas de pressão e vazão. Possui 
portas com vedação magnética confeccionadas em policarbonato, permitindo isolamento do 
meio externo, visão total do interior e vida útil longa. 
 
Características Técnicas Dimensões em mm (A x P x L) : Medida Externa - 1 módulo: 1980 x 
700 x 1260 PESO TOTAL: 270 kg TENSÃO: 220 VAC CAPACIDADE DO GABINETE 5 
gaiolas de 50cm x 60cm x 22cm. Equipamento Microprocessado. Estrutura em Aço 1020 
pintado em epóxi branco revestido em chapas de PVC 3 mm. Portas em Perfis de Alumínio e 
Policarbonato Cristal 6mm. Rodízios de alta performance com travas. Possui prateleiras 
removíveis e desmontáveis podendo ser utilizados equipamentos para experimentação 
científica, tais como Roda de Atividade. 
 
Possuir sistema de segurança (NO BREAK) que na falta de energia, a circulação de ar é 
mantida, e sistema de foto período acoplado. NO BREAK - Na falta de energia na rede, a 
circulação de ar será mantida por um período de 30 minutos, com baterias internas podendo 
este tempo ser aumentado com adaptação de baterias externas. SISTEMA DE FOTO 
PERÍODO - Através de um temporizador programável é possível manter ciclos de luz 
diferenciados no Gabinete. ILUMINAÇÃO: 1 Lâmpada fluorescentes de 40 W. INSUFLADOR: 
Tipo Sirocco com motor incorporado. EXAUSTOR: Tipo Sirocco com motor incorporado. 
SISTEMA DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO - FILTROS: G3 / Hepa / Pré-Filtro (Permite de 
80 a 165 trocas de ar por hora, dependendo da saturação dos filtros). INSUFLAMENTO: 
Velocidade 1 / Vazão 112 m3/h / Motor 200 m3/h Velocidade 2 / Vazão 160 m3/h / Motor 300 
m3/h Velocidade 3 / Vazão 200 m3/h / Motor 400 m3/h Velocidade 4 / Vazão 233 m3/h / 
Motor 530 m3/h 
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Lote 09 - Item 01 - (ID 114441): Cabine de transferência CSF 120. 
 
A Cabine de Transferência CSF 120 contém Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 
16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com 
diâmetros iguais ou maiores a 0,3 µm; sistema de insuflamento de ar unidirecional, vertical e 
ultrafiltrado Classe 5 ISO 14644-1 (Classe 100); sistema de exaustão com Filtro G4 e Filtro 
de Carvão Ativado para controle de odores; sistema motoventilador Direct Drive, sem 
polias/correia, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correia; e dois manômetros 
indicadores de saturação individuais e calibráveis para os filtros absolutos HEPA de 
insuflamento e exaustão modelo Magnehelic, escala 0-50 mm.c.a. (0-500 Pa). 
 
Outras características importantes da Cabine de Transferência CSF 120 são a mesa de 
trabalho em aço inox AISI 304 removível de uma única peça; estação de trabalho 
ergonômica, que favorece uma postura confortável para o operador; painel membrana; 
baixíssimo consumo de energia (1,6 kW/h); nível de ruído abaixo de 55 dB(A). 
 
DESCRIÇÃO: Contém Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com 
eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou 
maiores a 0,3 µm; sistema de insuflamento de ar unidirecional, vertical e ultrafiltrado Classe 5 
ISO 14644-1 (Classe 100); sistema de exaustão com Filtro G4 e Filtro de Carvão Ativado 
para controle de odores;  dois manômetros indicadores de saturação individuais e calibráveis 
para os filtros absolutos HEPA de insuflamento e exaustão, escala 0-50 mm.c.a. (0-500 Pa). 
mesa de trabalho em aço inox AISI 304 removível de uma única peça; estação de trabalho 
ergonômica, que favorece uma postura confortável para o operador; painel membrana; nível 
de ruído abaixo de 55 dB(A). 
 
O Painel de Membrana possui tela de cristal líquido e disponibiliza em tempo real os 
seguintes dados: Leitura do número de série do equipamento; Data de início de operação; 
Horímetro total e parcial com Reset;Número de acionamentos; Data da última e da próxima 
certificação; Data da última e próxima troca do filtro HEPA; Setup do dP para troca do filtro 
HEPA; Número de desativações e reset do alarme sonoro; Ajuste de velocidade 
independente para cada moto-ventilador. 
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Lote 10 - Item 01 - (ID 114431): Rack simples ventilado policarbonato, sem 
portas. 
 
Confeccionado em aço inoxidável AISI 304 e policarbonato, sem portas, com injeção direta 
de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento 
automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes 
de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de 
odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os 
animais, melhorando assim a qualidade das pesquisas e do padrão sanitário.  
 
Dimensões (C x A x L) em mm: 1500 x 1910 x 440 
 
Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. 
Potência 60W. 
Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86%grav). 
Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). 
 
Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador 
de alarme luminoso a troca de filtros e problemas de pressão e vazão. 
 
DESCRIÇÃO: 
 
Confeccionado em aço inoxidável AISI 304 e policarbonato, sem portas, com injeção direta 
de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento 
automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes 
de insuflamento e exaustão de ar,; baixo índice de infecções, eliminação de odores 
provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os animais, 
Dimensões (C x A x L) em mm: 1500 x 1910 X440 ACESSÓRIOS INCLUSOS: 35 
microisoladores - confeccionados em policarbonato transparente, nas medidas aproximadas 
(L x A x P) em mm: 200 x 230 x 300, autoclavável, inquebrável, resistente a ácidos e 
impactos. Possui suporte aramado para 1 bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V. 
Equipamento dotado de rodízios de alta performance. Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. 
Potência 60W. Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86%grav). Filtro 
absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). 
 
Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador 
de alarme luminoso a troca de filtros e problemas de pressão e vazão. Vantagens de 
Aquisição: Equipamento testado e aprovado. Assistência técnica permanente, com 
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supervisão de Engenheiros. Possibilidade de manter várias espécies. Manejo facilitado dos 
animais de laboratório. Eliminação de odores provenientes de excreções animais, com 
sistema de exaustão para fora do ambiente de pesquisa, através de duto externo. Melhor 
utilização do espaço físico do local de experimentação. Filtro para exaustão externa. Rodízios 
de alta performance. 
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Anexo II – Proposta de Preços 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Licitação por Pregão Eletrônico nº 046/2013. 

A realizar-se em 13/09/2013 às 10h00min.             

Processo administrativo nº E-08/005/000313/2013. 

A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Instituto Vital 

Brazil, pelo preço abaixo assinalado, obedecendo 

rigorosamente às condições estipuladas constantes do 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 046/2013. 

CARIMBO DA FIRMA 

 

PREÇO (R$)  
LOTE 

 
ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA  UNITÁRIO TOTAL 

01 

Item 01 - (ID 113431): Cabine de 

segurança biológica classe tipo 2 B2(NSF-

49). Fluxo Laminar. 

UN 01    

02 

Item 01 - (ID 113496): Cabine de 

segurança biológica classe 2 tipo A (NSf 

49). Fluxo Laminar. 

UN 06    

03 
Item 01 - (ID 113507): Módulo fluxo 

laminar (troca de gaiolas). 
UN 06    

04 
Item 01 - (ID 114430): Rack duplo de aço 

inoxidável e policarbonato, sem portas. 
UN 01    

05 

Item 01 - (ID 114382): Estante ventilada 

para cobaias em PVC rígido, polipropileno 

e alumínio. 

UN 02    

06 
Item 01 - (ID 113436): Caixa de passagem 

de biossegurança. 
UN 02    

07 

Item 01 - (ID 114440): Cabine de 

raspagem CRF 120AC, estrutura do 

sistema em aço carbono com pintura 

eletrostática epóxi. 

UN 02    

08 

Item 01 - (ID 114454): Estante ventilada 

para coelho em PVC rígido, propileno e 

alumínio. 

UN 04    

09 
Item 01 - (ID 114441): Cabine de 

transferência CSF 120. 
UN 02    
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10 

Item 01 - (ID 114431): Rack simples 

ventilado confeccionado em aço 

inoxidável, policarbonato, sem portas. 

UN 08    

 

OBSERVAÇÕES: 

A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser preenchida 

integralmente por processo mecânico ou eletrônico, 

sem emendas e rasuras; conter os preços em 

algarismos e por extenso, por unidade e total, já 

incluídas as despesas de fretes, impostos federais 

ou estaduais e descontos especiais; ser datada e 

assinada pelo gerente ou seu procurador, o 

Proponente se obrigará, mediante entrega da 

PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos 

nela contidos. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá 

ser entregue a este Órgão, até a hora e data 

marcadas, em envelope fechado, com a indicação 

do seu número e data do encerramento. A licitação 

poderá ser anulada no todo, ou em parte, em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

Prazo de entrega: Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar 

da retirada da Nota de Empenho. 

 

Validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias. 

 

Local de entrega: Rua Maestro José Botelho n° 64 - Vital 

Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410. 

 

Banco: Bradesco; Agência:...........;Conta Corrente:................ 

 

Declaramos inteira submissão ao presente termo e 

legislação vigente. 

 

Em,     /    /2013. 

_______________________________ 
Firma Proponente 
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Anexo III – Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários 

 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2013 

 

 
DATA: 13/09/13 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº: E-08/005/000313/2013. 

 
LOTE 

 
PRODUTO/SERVIÇO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

 
PÇO.  

 UNITÁRIO 

 
TOTAL 

ESTIMADO 

01 
Item 01 - (ID 113431): Cabine de segurança 

biológica classe tipo 2 B2(NSF-49). Fluxo Laminar. 
UN 01 R$ 34.100,00 R$ 34.100,00 

02 
Item 01 - (ID 113496): Cabine de segurança 

biológica classe 2 tipo A (NSf 49). Fluxo Laminar. 
UN 06 R$ 51.733,33 R$ 310.399,99  

03 
Item 01 - (ID 113507): Módulo fluxo laminar (troca 

de gaiolas). 
UN 06 R$ 41.266,66 R$ 247.600,00  

04 
Item 01 - (ID 114430): Rack duplo de aço 

inoxidável e policarbonato, sem portas. 
UN 01 R$ 96.750,00 R$ 96.750,00  

05 
Item 01 - (ID 114382): Estante ventilada para 

cobaias em PVC rígido, polipropileno e alumínio. 
UN 02 R$ 38.833,33 R$ 77.666,66  

06 
Item 01 - (ID 113436): Caixa de passagem de 

biossegurança. 
UN 02 R$ 77.666,66 R$ 155.333,33  

07 

Item 01 - (ID 114440): Cabine de raspagem CRF 

120AC, estrutura do sistema em aço carbono com 

pintura eletrostática epóxi. 

UN 02 R$ 25.066,66 R$ 50.133,33 

08 
Item 01 - (ID 114454): Estante ventilada para 

coelho em PVC rígido, propileno e alumínio. 
UN 04 R$ 38.066,66 R$ 152.266,66 

09 
Item 01 - (ID 114441): Cabine de transferência 

CSF 120. 
UN 02 R$ 41.600,00 R$ 83.200,00 

10 

Item 01 - (ID 114431): Rack simples ventilado 

confeccionado em aço inoxidável, policarbonato, 

sem portas. 

 

UN 08 R$ 84.666,66 R$ 677.333,33  

     
TOTAL: R$ 1.884.783,33 
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Anexo IV – Minuta Contratual 
 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO VITAL BRAZIL (CENTRO DE PESQUISAS, PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS) 

 

 

Contrato nº........./.......... 

 

 

CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE 

BIOSSEGURANÇA, que entre si fazem O ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, por meio do INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de 

Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos) e a ................................ 

na forma abaixo: 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, neste ato pelo INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, 

Produtos Químicos e Biológicos), doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato 

pelo Diretor .............................., portador da cédula de identidade nº ..........................., e a empresa 

................................, situada na Rua ........................... nº ........., Bairro ......................., 

Cidade......................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., daqui por diante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato por ......................., cédula de identidade nº ............., residente 

e domiciliado na Rua ................... nº ............, Cidade................... resolvem celebrar o presente 

Contrato de COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA, com fundamento no processo 

administrativo nº E-08/005/000313/2013, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993 e alterações, Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e pelos Decretos nº 3.149 de 

28 de abril de 1980 e 42.301 de 12 de fevereiro de 2010, do instrumento convocatório, aplicando-se a 

este Contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições 

seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

 

1.1 - O presente CONTRATO tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

BIOSSEGURANÇA, que deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias, a contar da retirada da nota 

de empenho, de acordo com as especificações dos Anexos I e II, partes integrantes deste 

instrumento.             

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
Processo nº E-08/005/000313/2013 

Data: 08/04/2013     Fls. ____________ 

Rubrica:_________________________ 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO  

 

2.1 - O prazo de vigência do Contrato será de até 14 (catorze) meses corridos, sendo 2 (dois) meses 

para a entrega dos equipamentos (obrigação principal) e 12 (doze) meses de garantia contatos a partir 

da entrega do equipamento (obrigação acessória), contados a partir da data de sua assinatura, desde 

que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação 

do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula, 

abrangendo as obrigações principais.     

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

3.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Contrato; 

 

b) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes 

à execução do presente Contrato; 

 

c) Exercer a fiscalização do Contrato; 

 

d) Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato nas formas definidas no Edital e no 

Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Entregar os Equipamentos de Biossegurança, na quantidade, qualidade, local e prazos 

especificados no cronograma de execução do Contrato, constante nos Anexos I e II deste instrumento;  

    

b) Entregar o objeto do Contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor 

do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das 

mercadorias; 

   

c) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do Contrato;  

 

d) Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade 

de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 
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e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens 

objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 

irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 

 

f) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE ou terceiros;  

 

g) Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei n° 8.078, de 11/09/90, a apresentação dos 

detergentes deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 

as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, prazo de 

validade e outros, bem como o (s) risco (s) que apresenta (m) à saúde e a segurança dos usuários, 

quando for o caso;       

  

 h) Caso o objeto do Contrato seja reprovado no recebimento, a reposição do mesmo deve ser 

realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da comunicação à empresa 

CONTRATADA, pelo Setor responsável pelo recebimento; 

 

i) A não reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, poderá constituir motivo de aplicação de 

penalidades, inclusive multa, podendo também acarretar rescisão contratual. 

 

j) A CONTRATADA deverá oferecer garantia de 12 (doze) meses para todos os aparelhos do objeto. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 - As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias, assim classificadas: 

 

Natureza das Despesas: 449052.01  

Fonte de Recurso: 013 

Programa de Trabalho: 10.571.0322.3557 

Nota de Empenho: 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das 

dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

 

6.1 - Dá-se a este Contrato valor total de R$ ............ (...............................). 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos 

do Instrumento Convocatório, Termo de Referência, do Cronograma de execução e da legislação 

vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por 

servidor/comissão constituída de 03 (três) membros, conforme ato de nomeação do CONTRATANTE, 

designado(s) pelo Diretor Presidente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O objeto do Contrato será recebido na seguinte forma: 

 

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

especificação; 

 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e da quantidade do material, no prazo de até 05 

(cinco) dias após o recebimento provisório. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o 

processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de até 30 (trinta) 

dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo do INSTITUTO VITAL 

BRAZIL, na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 77 do Decreto nº 3.149/1980. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam 

em desacordo com a especificação do Edital e do Termo de Referência deverão ser recusados pelo 

responsável pela execução e fiscalização do Contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências 

e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder 

à sua competência, comunicará o fato ao Diretor Presidente, em 05 (cinco) dias, para ratificação. 

  

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a 

lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este 

necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: A instituição e a atuação da fiscalização não exclui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria. 
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CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

 

8.1 - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da 

Administração. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 

oriundos da execução do Contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a 

comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1 - O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ................. 

(..........................),a ser realizado em 03 (três) parcelas, no valor de R$ ............ (...............................), 

sendo o pagamento efetuado na conta corrente nº ............, agência .............., de titularidade da 

CONTRATADA, junto a instituição financeira contratada pelo Estado, em conformidade com o Decreto 

nº 43.181 de 08 de setembro de 2011 e a Resolução Conjunta SEFAZ/CASA CIVIL nº 130 de 29 de 

setembro de 2011. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal para pagamento ao 

INSTITUTO VITAL BRAZIL, sito à Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil, Niterói, até..... 

dias/horas após a entrega de cada parcela.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar data 

final do período de adimplemento de cada parcela. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do 

objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s). 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa 

da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir 

da data da respectiva reapresentação. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 

decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira 
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pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo 

inferior ao estabelecido neste Edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA 

 

10.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de ___ (___) dias, 

contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 

5% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades de que trata o § 1º, artigo 56 da Lei 

nº 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo 

após sua liberação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o artigo 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.   

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da 

garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

rescisão administrativa do Contrato.    

 

PARÁGRAFO QUARTO: O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, 

respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do 

documento de recibo correspondente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1 - O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas 

no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

 

12.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos 

termos dos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA, direito a indenizações 

de qualquer espécie.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo administrativo, assegurado a CONTRATADA, o direito ao contraditório e a prévia e ampla 

defesa. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A declaração de rescisão deste Contrato, independentemente da prévia 

notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, 

o Estado poderá: 

 

 a) Reter, a título de compensação, os créditos devidos à CONTRATADA e cobrar as importâncias por 

ela recebidas indevidamente; 

 

 b) Cobrar da CONTRATADA multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do 

objeto contratual não executado e;  

 

c) Cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

13.1 - A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer 

inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade 

civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes 

penalidades: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da 

infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa 

corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite 

de 20% (vinte por cento), conforme preceitua o artigo 87 do Decreto nº 3.149/80; 

 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública 

do Estado do Rio de Janeiro, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio 

de Janeiro. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A imposição das penalidades é de competência exclusiva do 

CONTRATANTE, observada a regra prevista no parágrafo sétimo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada 

cumulativamente a qualquer outra. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa 

do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: A multa administrativa prevista na alínea “b” não tem caráter compensatório e 

o seu pagamento não exime a responsabilidade da CONTRATADA pelas perdas e danos das 

infrações cometidas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 

CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a 

incidir sobre o valor da Nota de Empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do artigo 412 

do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pelo CONTRATANTE 

ou da aplicação das sanções administrativas. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: A aplicação da sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva do (a) 

Exmo. (a). Governador (a) do Estado, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 

(dez) dias. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: O prazo da suspensão ou da Declaração de inidoneidade será fixado de 

acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

PARÁGRAFO OITAVO: Será remetida à Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos 

Logísticos da SEPLAG, cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso 

interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral, de 

modo a possibilitar a sua formalização da extensão de seus efeitos para todos os órgãos e entidades 

da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 

 

14.1 - O CONTRATANTE poderá denunciar o Contrato por motivo de interesse público ou celebrar, 

amigavelmente, o seu distrato na forma da lei. A rescisão, por inadimplemento das obrigações da 

CONTRATADA, poderá ser declarada unilateralmente após garantido o devido processo legal, 

mediante decisão motivada. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla 

defesa. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Declaração de rescisão deste Contrato, independentemente da prévia 

notificação judicial ou extrajudicial, produz efeitos em relação à CONTRATADA a partir da sua ciência 

e a terceiros a partir da publicação em Diário Oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

15.1 - As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as 

perdas e danos ou prejuízos que a execução do Contrato tenha acarretado, quando superiores à 

garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não 

comportarem cobrança amigável, serão cobradas judicialmente.    

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o 

que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena 

convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, dos juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

16.1 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a 

não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento 

próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do 

cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento 

convocatório e legislação específica. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a 

Administração consentir na cessão do Contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o 

cessionário atenda às exigências previstas no Edital da licitação, na forma do disposto no artigo 75 do 

Decreto nº 3.149/1980 e nos seguintes casos: 

 

I - Quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 

83 do Decreto nº 3.149/1980. 
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II - Quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de 

convite ou tomada de preços. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, 

exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente CONTRATADA perante a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO  

 

17.1 - Constitui cláusula essencial do presente Contrato, de observância obrigatória por parte da 

CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção 

de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: É vedada a suspensão do Contrato a que se refere o artigo 78, XIV da Lei n° 

8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

18.1 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

 

19.1 - Após a assinatura do Contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, 

devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do 

Contrato até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao da sua assinatura. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, 

objeto, prazo, valor, número do Empenho, fundamento legal do ato e número do processo 

administrativo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

Fica eleito o Foro da Cidade de Niterói - RJ, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente 

do presente Contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   
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E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste Contrato, firmam 

as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado 

conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

 

 

Niterói, .......... de .................................. de 2013. 

 

 

 

 

..................................................................                                     .............................................. 

           INSTITUTO VITAL BRAZIL                  TESTEMUNHA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 

 

 

 

....................................................................                             ............................................... 

                   CONTRATADA                                          TESTEMUNHA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 
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Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal. 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 046/2013, 

promovido pelo Instituto Vital Brazil, na Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil - Niterói - RJ, que 

a firma.................................. (Nome Completo) - CNPJ nº................, com sede (ou domicílio) no 

(endereço completo), por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 

(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por 

menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

 

Niterói,       de                          de 2013. 

 

 

(assinatura, nome completo, cargo, documento de identidade). 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser prestada em papel timbrado da licitante. 
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Anexo VI – Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais percentual 
mínimo de beneficiários da Previdência Social (Decreto nº 33.925/2003) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 046/2013, 

promovido pelo Instituto Vital Brazil, na Rua Maestro José Botelho, nº 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, que 

a firma............................... (Nome Completo) - CNPJ nº......................., com sede (ou domicílio) no 

(endereço completo), por mim representada, atende às exigências impostas pelo Decreto Estadual nº 

33.925 de 18/09/03, relacionadas com a existência em seus quadros de empregados beneficiários da 

Previdência Social reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitada, conforme dados a 

seguir: nº total de empregados, .....................; nº total de empregados reabilitados e/ou deficientes, 

.......................... 

 

 

 

Niterói,       de                          de 2013. 

 

 

(assinatura, nome completo, cargo, documento de identidade) 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser prestada em papel timbrado da licitante. 
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Anexo VII - Convênio ICMS n.º 026 de 04 de abril de 2003 
 

● Publicado no DOU de 09.04.2003.  

● Ratificação Nacional DOU de 28.04.2003, pelo Ato Declaratório 05/2003.  

● Adesão do AM pelo Convênio ICMS 006/2005, efeitos a partir de 15.03.2005.  

● Exclusão de AM e DF pelo Conv. ICMS 61/2004, efeitos a partir de 13.07.2004.  

● Exclusão de AC, AL, MT, MS, PE e PI  pelo Conv. ICMS 84/2004, efeitos a partir de     

19.10.2004.   

I. Vide Portaria ST n.º 22/2003.  

II. Disciplinado pela Resolução SER n.º 47/2003.  

 

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder 

isenção de ICMS nas operações ou prestações internas 

destinadas a órgãos da Administração Pública Estadual 

Direta e suas Fundações e Autarquias. 

                                                                                                                                                                                                   

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, na sua 109ª reunião ordinária, realizada 

em Salvador, BA, no dia 4 de abril de 2003, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n.º 24, de 

7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 

C O N V Ê N I O 

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder isenção de ICMS 

nas operações ou prestações internas, relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços por 

órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias. 

§ 1º A isenção de que trata o "caput" fica condicionada: 

I – ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado; 

II – à indicação, no respectivo documento fiscal, do valor do desconto; 

III – à comprovação de inexistência de similar produzido no país, na hipótese de qualquer operação 

com mercadorias importadas do exterior. 

§ 2º - A inexistência de similar produzido no país será atestada por órgão federal competente ou por 

entidade representativa do setor produtivo da mercadoria ou do bem com abrangência em todo o 

território nacional. 

§ 3º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a dispensar o estorno do crédito fiscal a que se 

refere o artigo 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 setembro de 1996. 

§ 4º No caso de mercadorias ou serviços sujeitos ao regime de substituição tributária, os Estados 

podem autorizar a transferência do valor do ICMS retido por antecipação, a crédito do contribuinte 

substituído que realizou operação ou prestação subseqüente isenta, conforme dispuser a legislação 

estadual. 
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Cláusula segunda. O disposto no inciso III da cláusula anterior não se aplica ao Estado do Paraná 

relativamente ao desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior efetuado até 30 de 

junho de 2003. 

Cláusula terceira. Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 

 Salvador, BA, 4 de abril de 2003 

 

                                                 Resolução SER n.º 047 de 24 de setembro de 2003 

 

      Estabelece normas para concessão de isenção  

      do ICMS nas operações ou prestações internas,  

      destinadas a órgãos da administração pública  

      estadual direta e suas fundações e autarquias,  

      conforme previsto no Convênio ICMS 26/03. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista as 

disposições contidas no Convênio ICMS 26/03, de 4 de abril de 2003, 

R E S O L V E :  

Art. 1.º Ficam isentas do ICMS as operações e prestações internas, relativas a aquisição de bens, 

mercadorias ou serviços por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e 

Autarquias. 

Art. 2.º Para fruição do benefício previsto no artigo anterior, o estabelecimento remetente deve abater 

do preço da mercadoria ou do serviço o valor equivalente ao imposto dispensado. 

§ 1.º Na Nota Fiscal que acobertar a saída da mercadoria ou a prestação do serviço, o estabelecimento 

remetente fica obrigado a: 

a) demonstrar os cálculos relativos à redução do preço; 

b) mencionar a seguinte expressão: "Operação beneficiada com isenção do ICMS nos termos do 

Convênio ICMS 26/03. Valor dispensado de R$________________________ (valor por extenso)". 

c) mencionar o número e a data da Nota de Empenho e o código da Unidade Executora; 

d) mencionar o número da Declaração de Importação (DI) e da respectiva nota fiscal emitida na 

entrada, na hipótese de mercadoria ou bem importado. 

§ 2.º As exigências estabelecidas nos itens "c" e "d" do parágrafo anterior não se aplicam às empresas 

concessionárias de serviço público de energia elétrica, telefonia e de fornecimento de água. 

Art. 3.º As empresas que efetuarem operações com a isenção, a que se refere o artigo 1º, exceto as 

concessionárias de serviço público a que se refere o §2º do artigo anterior, devem apresentar à 

repartição fiscal de sua circunscrição, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da operação 

ou prestação, declaração contendo a informação do órgão público estadual destinatário das 

mercadorias ou dos serviços. 

Parágrafo único - A declaração a que se refere este artigo deve estar acompanhada dos seguintes 

documentos: 
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a) cópia do contrato social da empresa declarante; 

b) procuração atribuindo poderes ao signatário da declaração para representar a empresa declarante; 

c) cópia do documento de identidade do procurador; 

d) cópia das Notas Fiscais emitidas; 

e) cópia do instrumento de contrato assinado com o órgão público estadual para o fornecimento das 

mercadorias ou a prestação dos serviços. 

{redação da alínea "e" do parágrafo único do art. 3.º, alterada pela Resolução SER n.º 121/2004, com 

efeitos a partir de 11.08.2004} 

[redação(ões) anterior(es) ou original] 

Art. 4.º A repartição fiscal encaminhará a declaração a que se refere o artigo anterior ao Departamento 

de Planejamento Fiscal da Subsecretaria-Adjunta de Fiscalização, para as verificações que julgar 

necessárias. 

Art. 5.º O contribuinte que deixar de efetuar a comunicação a que se refere o artigo 3º perderá o direito 

ao benefício, sendo-lhe exigido o imposto dispensado, com todos os acréscimos legais. 

Art. 6.º Na hipótese de qualquer operação com mercadorias importadas do exterior, a concessão do 

benefício fica condicionada à comprovação de inexistência de similar produzido no país. 

Parágrafo único - A inexistência de similar produzido no país será atestada por órgão federal 

competente ou por entidade representativa do setor produtivo da mercadoria ou do bem com 

abrangência em todo o território nacional. 

Art. 7.º Fica dispensado o estorno do crédito fiscal do ICMS a que se refere o inciso I, do artigo 37, da 

Lei nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, relativo às mercadorias e serviços cuja operação 

subsequente seja beneficiada pela isenção de que trata esta resolução. 

Parágrafo único - No caso de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, fica autorizada 

a transferência do valor do ICMS retido por antecipação, a crédito do contribuinte substituído que 

realizou a operação ou prestação subsequente isenta. 

Art. 8.º O descumprimento das condições estabelecidas nesta resolução acarreta a perda do direito ao 

benefício nela previsto e a exigibilidade do imposto não pago, com todos os acréscimos legais. 

Art. 9.º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos enquanto viger o 

Convênio ICMS 26/03. 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2003. 

VIRGILIO AUGUSTO DA COSTA VAL 

Secretário de Estado da Receita.  
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Anexo VIII- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-08/005/000313/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2013 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE OU DO CONSÓRCIO], 

doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no subitem 15.3 do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 046/2013, declara, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do processo administrativo nº E-08/005/000313/2013, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do processo administrativo nº E-

08/005/000313/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do processo administrativo nº E-08/005/000313/2013, quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do processo 

administrativo nº E-08/005/000313/2013, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;   

 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 

a, discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE, antes da abertura oficial das propostas e; 

 

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

Niterói,       de                          de 2013.   

 

_________________________________________________________________________________ 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/CONSÓRCIO NO 

ÂMBITO DA LICITAÇÃO) 
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Anexo IX – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DE DESEMBOLSO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-08/005/000313/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2013 
 
 

 

E T A P A S 

 

 

 

P A G A M E N T O 

(D e s e m b o l s o) 

P e r c e n t u a l (%) 

 

 

ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

30% 

 

 

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS  

 

 

30% 

 

 

INSTALAÇÃO, TESTE DE FUNCIONAMENTO 

 

 

40% 

 

 

T O T A L 

 

 

100% 

 


