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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: e Site: - h�p://www.unilab.edu.br/
  

EDITAL LICITAÇÃO

Processo nº 23282.000405/2022-48

 
                                                                                                                     

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2022
(Processo Administra�vo n° 23282.000405/2022-48)

 

Torna-se público que a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
– UNILAB, por meio de seus Pregoeiros, designados pela Portaria PROAD n.º 31/2022, de 27 de abril de 2022, Portaria PROAD n.º 32/2022,
de 27 de abril de 2022, Portaria PROAD n.º 33/2022, de 27 de abril de 2022 e Portaria PROAD nº 34/2022, de 27 de abril de 2022, sediado(a)
Av. da Abolição, n° 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, na cidade de Redenção/CE, realizará licitação, para
registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,  nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013,  da
Instrução Norma�va SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

 

Data da sessão: 11/08/2022

Horário: 09:30h (Nove horas e trinta minutos) – Horário de Brasília

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

Critério de Julgamento: menor preço por item

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos para o Laboratório de
Ó�ca e Física Moderna - LOM, do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza - ICEN, conforme condições, quan�dades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a par�cipação
em quantos itens forem de seu interesse.

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

1.4. Os licitantes do Pregão Eletrônico SRP nº 10/2022 vinculam-se ao presente Edital e demais Anexos, ao Termo de Referência, à
Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente de
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

1.5. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no CATMAT e as especificações constantes
deste Edital, prevalecerão as úl�mas.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

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

 

3. DO CREDENCIAMENTO

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

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

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

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

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br/


28/07/2022 17:44 SEI/UNILAB - 0507911 - Edital Licitação

https://sei.unilab.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=575135&infra_sistem… 2/12

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

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

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

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

4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades coopera�vas
mencionadas no ar�go 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa �sica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

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

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

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

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

4.2.5. que estejam sob falência,  concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. en�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.6.1. Não há nada que jus�fique a par�cipação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta
complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o objeto não apresenta nenhuma caracterís�ca própria que
jus�ficasse a admissão de empresas em consórcio. Além do exposto, a ausência de consórcio não trará prejuízos à compe��vidade do
certame.

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

4.2.8. Será permi�da a par�cipação de coopera�vas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta
licitação, com compar�lhamento ou rodízio das a�vidades de coordenação e supervisão do objeto contratual, e desde que a execução ocorra
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

4.2.9. Em sendo permi�da a par�cipação de coopera�vas, serão estendidas a elas os bene�cios previstos para as microempresas e
empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;

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

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

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

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso
e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

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

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

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

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

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

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência; 

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

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

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

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

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

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

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

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.

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

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

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

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

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

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

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

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, sob pena de
exclusão do lance, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

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

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automa�camente encerrada a recepção de lances.

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os
das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
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7.11. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de
valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada,
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.26.1. no pais;

7.26.2. por empresas brasileiras;

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

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

7.27. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

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

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

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

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

8.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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



28/07/2022 17:44 SEI/UNILAB - 0507911 - Edital Licitação

https://sei.unilab.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=575135&infra_sistem… 5/12

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

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

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

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

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

8.6. O Pregoeiro irá convocar o licitante, provisoriamente classificado em primeiro lugar, para enviar documento digital, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, juntamente com a proposta de preço ajustada, sob pena de não aceitação da proposta, as
seguintes documentações:

8.6.1. Documento, em língua portuguesa, contendo a descrição técnica detalhada dos itens, dimensões e quan�ta�vos de todos os
elementos do conjunto, com indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garan�a;

8.6.2. Manuais e/ou Catálogos, contendo metodologia de ensino que deverão conter obje�vos, métodos de montagem,
procedimentos para realização dos experimentos e lista de materiais, entre outros detalhamentos solicitados na Seção 3 - DESCRIÇÃO DA
SOLUÇÃO - do Termo de Referência (ANEXO I do Edital).

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

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

8.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracterís�cas do material
ofertado, tais como marca, modelo, �po, fabricante e procedência, além de outras informações per�nentes, a exemplo de catálogos, folhetos
ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

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

8.11. Se todas as propostas ou lances forem desclassificados, o Pregoeiro poderá repe�r as convocações,  informando no “chat” e
seguindo a ordem de classificação, visando alcançar licitante apto ao atendimento e sem prejuízos a indicações de possíveis irregularidades
ocorridos na convocação anterior.

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

9. DA HABILITAÇÃO  

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

a) SICAF;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e
45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5.  Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por
ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

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

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

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

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

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Em tal hipótese, a documentação deverá ser
enviada em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

À UNILAB/

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO (CLCP) – DIVISÃO DE LICITAÇÃO (DILIC),

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2022,

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL - RAZÃO SOCIAL E CNPJ:

Endereço: Av. da Abolição, n° 3, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, Cidade de Redenção/CE. CEP: 62.790-000.

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

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz.

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

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

9.11. Habilitação jurídica:  

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

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

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

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

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

9.11.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e registro no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf);

9.11.6.1. As empresas estrangeiras devem se cadastrar no SICAF com a iden�ficação do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. As
empresas estrangeiras que não funcionem no País poderão se cadastrar no SICAF, mediante código iden�ficador específico fornecido pelo
sistema, observadas as condições postas na referida IN 10/2020.

9.11.7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural
pessoa �sica, nos termos da Instrução Norma�va RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.11.8. No caso de sociedade coopera�va: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respec�va sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

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

9.12. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.12.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

9.12.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

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

9.12.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de
a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

9.12.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade em cujo exercício contrata
ou concorre;

9.12.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

 

9.13. Qualificação  Econômico-Financeira

9.13.1. cer�dão nega�va de falência  expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.13.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.13.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do úl�mo exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.13.2.2. no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.13.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.13.2.4. Caso o licitante seja coopera�va, tais documentos deverão ser acompanhados da úl�ma auditoria contábil-financeira, conforme
dispõe o ar�go 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;

9.13.3. comprovação da boa situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob�dos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG = A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = A�vo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = A�vo Circulante
Passivo Circulante

9.13.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total es�mado da contratação ou
do item per�nente.

9.14. Qualificação Técnica  

9.14.1. Comprovação de ap�dão para o fornecimento de bens em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o objeto desta
licitação, ou com o item per�nente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.14.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracterís�cas mínimas:

9.14.1.1.1.    Bens com caracterís�cas similares ao do objeto da licitação;

9.14.1.1.2.    Quan�dade compa�vel com o objeto da licitação;

9.14.1.1.3.    Obedeceu ao prazo de entrega em outros órgãos/entes; 

9.14.1.1.4.  Os atestados deverão conter a iden�ficação do órgão da Administração Pública ou empresa emitente, a iden�ficação do contrato
ex�nto ou vigente de fornecimento e a discriminação dos materiais fornecidos.

9.14.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.15. Em relação às licitantes coopera�vas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:

9.15.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as
respec�vas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da coopera�va, respeitado o disposto nos arts.
4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

9.15.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.15.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.15.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.15.5.  A comprovação de integração das respec�vas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.15.6.  Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da coopera�va: a) ata de fundação; b) estatuto social
com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos ins�tuídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocação das três úl�mas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em
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assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a coopera�va a contratar o objeto da
licitação;

9.15.7. A úl�ma auditoria contábil-financeira da coopera�va, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.16. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene�cios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

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

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

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

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

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

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

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

9.23. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es�ver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os
requisitos de habilitação cumula�vamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que es�ver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.23.1. Não havendo a comprovação cumula�va dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es) cuja re�rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  DOS RECURSOS

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

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

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

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

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

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

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

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

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

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

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Será exigida garan�a contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos
e demais regras constantes do Termo de Referência.

 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, contados a par�r da data de sua convocação,
para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a
Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinada e devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo
de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respec�vas quan�dades, preços registrados e demais
condições.

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

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinar o Termo de
Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura do Termo de Contrato, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de
acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

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

17.3. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;

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

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

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

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

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

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

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

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

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

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

21. DO PAGAMENTO

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

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

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

22.1.3. apresentar documentação falsa;

22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.6. não man�ver a proposta;

22.1.7. cometer fraude fiscal;

22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

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

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

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

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

22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

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

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

22.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses
previstas como infração administra�va neste Edital.

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

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

22.6.1. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela contratante.

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

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

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

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

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

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

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

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

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

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

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

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@unilab.edu.br, ou por pe�ção dirigida ou
protocolada no  endereço Av. da Abolição, nº 03, Centro, CEP 62.790-000, Redenção/CE, Divisão de Licitações.

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

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

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
licitacao@unilab.edu.br.

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

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

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

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

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

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

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

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
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25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

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

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.gov.br/compras,  e também poderão ser lidos e/ou
ob�dos no endereço eletrônico h�p://www.unilab.edu.br/licitacoes-ceara/, e os autos do processo administra�vo permanecerão com vista
franqueada aos interessados no endereço eletrônico h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?
acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0.

25.12. Os proponentes, licitantes e contratados devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, a exemplo do Decreto no 7.983, de 8 de abril de 2013, quando par�ciparem de licitações públicas;

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

25.13. Em atendimento ao Acórdão TCU 1872/2018 foi implementada regra que impede a aceitação pelo pregoeiro, na fase de fase de
negociação posterior à disputa de lances, de majoração (aumento) de preço unitário de item já definido na etapa de lances, pelo fornecedor,
quer para os itens adjudicados individualmente, quer para os adjudicados em grupos.

25.14. É facultado ao pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promoção de diligência des�nada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo (Art. 43, § 3o da Lei 8.666/93).

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

25.15.1. ANEXO I - Termo de Referência (0505072)

25.15.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar (0456700)

25.15.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços (0504510)

25.15.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato (0504506)

25.15.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preço (0482212)

 

 

Redenção-CE, 28 de julho de 2022.

 

 

Márcia Rejane Damasceno Dias

Chefe da Seção de Elaboração de Editais e Apoio Administra�vo
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ADMINISTRATIVO, em 28/07/2022, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0507911 e o código CRC 0FE8365B.

 

Referência: Processo nº 23282.000405/2022-48 SEI nº 0507911

http://www.unilab.edu.br/licitacoes-ceara/
https://sei.unilab.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000
 h�p://www.unilab.edu.br/

 
 

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO  ELETRÔNICO

(COMPRAS)
 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB
PREGÃO Nº ....../20... 

(Processo Administra�vo n.° 23282.000405/2022-48)
 

1. DO OBJETO

 

1.1. Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Ó�ca e Física Moderna - LOM, do Ins�tudo de Ciências Exatas e da Natureza - ICEN,
conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE DE
MEDIDA

REQUISIÇÃO
MÍNIMA POR

PEDIDO
QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL DO

ITEM
R$

1 Sistema de Experimentos em Estrutura Fina Espectral para 1
elétron e 2 elétrons. 463442

UNIDADE

 1 2 R$
92.563,08

R$
185.126,16

2 Conjunto para Estudo de Franck-Hertz com Aquisição de Dados 463442 UNIDADE 1 2 R$
124.738,77

R$
249.477,54

3 Conjunto para o Estudo do Equilíbrio Radioa�vo e Meia Vida 463442 UNIDADE 1 2 R$
126.029,12

R$
252.058,24

VALOR TOTAL R$
686.661,94

 

 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses  contados da assinatura do contrato ou de instrumento que venha a subs�tuí-
lo prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.3. Os quan�ta�vos e respec�vos códigos estão discriminados na tabela acima. 

1.4. As especificações técnicas do objeto encontram-se pormenorizadas na seção 3 deste Termo de Referência.

 

2. USTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.  A Jus�fica�va e o obje�vo da contratação encontram-se pormenorizadas em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A solução que melhor se adequa à necessidade da Ins�tuição é a Aquisição dos Equipamentos, que consiste em comprar
os equipamentos de Física Moderna de forma a serem patrimônio permanente da Universidade. Dessa forma, faz-se necessário a aquisição de Kits de
Física Moderna; 01 Sistema de experimentos em Estrutura Fina Espectral para 1 Elétron e 2 Elétrons (item 01), 01 Conjunto para Estudo de Franck-
Hertz com Aquisição de Dados (item 02) e 01 Conjunto de Equilíbrio Radioa�vo e Meia Vida (item 03), para execução de aulas prá�cas. 

3.2. Os itens 01, 02 e 03 deverão conter metodologia de ensino através de manuais que deverão conter obje�vos, métodos de montagem,
procedimentos para realização dos experimentos e lista de materiais. Deverão descrever de forma sequencial todos os tópicos relacionados aos
respec�vos experimentos, Princípios usados para elaboração dos experimentos. Lista de equipamentos usados, tarefas que deverão ser executadas,
procedimento de montagem dos experimentos, teoria e cálculos envolvidos no experimento. Deverão ser projetados com base no desenvolvimento
das habilidades prá�cas com foco no ensino das tarefas mais relevantes realizadas nos laboratórios. A organização didá�ca do material deverá trazer
um conjunto de a�vidades de aprendizagem, abrangendo todos os obje�vos propostos. Todas as a�vidades deverão ser minuciosamente detalhadas
com instruções passo a passo a fim de proporcionar um ambiente de aprendizagem auto-dirigido. As a�vidades de capacitação passo a passo deverão
incorporar estratégias cria�vas de solução de problemas. Todas as a�vidades, ilustrações e diagramas detalhados deverão estar diretamente
correlacionados com o hardware fornecido. 

3.3. Todo este conteúdo de manuais e catálogos, descritos no item anterior, serão solicitados e avaliados pela comissão técnica logo após a
fase de lances, não sendo aceitáveis imagens meramente ilustra�vas. 

3.4. O item 01, Sistema de Experimentos em Estrutura Fina Espectral para 1 elétron e 2 elétrons, conjunto u�lizado para determinação do
comprimento de onda de linhas espectrais do Na, Hg, Cd e Zn, a par�r da linha espectral conhecida do He, deverá permi�r executar as seguintes
tarefas: espectros de um elétron; 1- configurar o espectrômetro com uma grade de difração e determinar a constante de grade usando valores de
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literatura para as linhas espectrais visíveis a par�r de uma lâmpada de hélio, 2- com a medida constante de grade determinada, os comprimentos de
onda das linhas espectrais de sódio observáveis pertencentes ao nível dividido 3 ²P determinam a diferença de energia entre o nível 3 ²P1/2 e 3 ²P3/2;
espectros de dois elétrons, 3- configurar o espectrômetro como um prisma e determinar a função de dispersão do prisma usando valores de literatura
para as linhas espectrais visíveis a par�r de uma lâmpada de hélio, 4- determinar os comprimentos de onda das linhas espectrais do Zn, Cd e Hg.  e 5-
observar o aumento das transições tripleto-singleto com aumento do número atômico. Deverá ser composto de todo o hardware necessário ao bom
desenvolvimento dos estudos e solução na abordagem dos seguintes temas: espectrômetro de difração, momento angular, iteração do momento de
rotação orbital angular; mul�plicidade, nível de energia, extração de energia, regras de seleção, para-hélio, orto-hélio, troca de energia,
momento angular, transições não permi�das. O hardware mínimo deverá ser composto de: 1 (um) espectrômetro de prismas para medição de
linhas especiais assim como para determinação de índices de refração dos prismas contendo: 1 (um) espectrômetro de prismas para medição de
linhas especiais assim como para determinação de índices de refração dos prismas contendo mesa do espectrômetro com, parafuso de bloqueio para
ajuste de altura e ângulo, furos roscados e parafusos de pressão ajustáveis para nivelamento, ajuste fino para rotação com parafuso de bloqueio de
rotação. Teléscópio ocular com ajuste fino e parafuso de bloqueio de rotação, fenda de entrada ajustável, parafuso de retenção para cobertura de
fenda; fenda de entrada de fixação do anel de bloqueio; colimador; porta ocular com re�culo; ajuste para largura da fenda; ajuste de foco para o
telescópio colimador; anel de bloqueio que fixa o suporte ocular; suporte para redes de difração; placa circular e dois nônios com cristais de
aumento; telescópio com escala móvel; altura da base de entre 180 e 200 mm; ocular foco mínimo = 178 mm; amplitude mínima de 15x; abertura total
mínima = 32 mm; resolução angular mínima 30” (trinta segundos de grau) ou melhor; largura entrada fenda: até 1,5 mm; diâmetro da mesa de prisma
entre 80 e 90 mm; diâmetro da escala: entre 175 e 178 mm, compacto com dois verniers angulares focalizando unidades finas para fenda; suporte de
grade; suporte de prisma incluídos. 1 (uma) rede de difração, 600 linhas/mm ou mais. 1 (uma) lâmpada espectral de He, pico 9, luminância: 1,5
cd /cm²; tensão de operação: 60 V; potência: 55 W; intensidade da luz: 2 cd; corrente nominal: 1 A; posição: ver�cal; �po: He; super�cie luminosa
(mm): entre 12 e 16 x entre 6 e 9; 1 (uma) lâmpada espectral de Na, pico 9, luminância: 15 cd /cm²; tensão de operação 15V; potência: 15W;
intensidade de luz: 40 cd; corrente nominal: 1 A; posição: ver�cal; super�cie luminosa (mm): entre 12 e 16 x entre 6 e 8; 1 (uma) lâmpada espectral de
Hg 100, pico 9, luminância: 50 cd/cm²; tensão de operação: 50 V; potência: 40 W; corrente nominal: 1 A; intensidade luminosa: 50 cd;
posição: ver�cal; bulbo interno: quartzo; super�cie luminosa (mm): entre 18 e 21 x entre 5 e 8; 1 (uma) lâmpada espectral de Cd, pico 9, luminância: 2
cd /cm²; tensão de operação: 15 V; potência: 15 W; corrente nominal: 1 A; intensidade luminosa: 1,2 cd; posição: ver�cal; bulbo interno: quartzo;
super�cie luminosa (mm): entre 12 e 16 x entre 6 e 8; 1 (uma) Lâmpada espectral de Zn, pico 9; luminância: 0,7 cd /cm²; tensão de operação: 15 V;
potência: 15 W; corrente nominal: 1 A; intensidade luminosa: 0,5 cd; posição: ver�cal; bulbo interno: quartzo; super�cie luminosa (mm): entre 12 e 16
x entre 6 e 8; 1 (uma) fonte de alimentação para lâmpadas espectrais, com pico 9, soquete e corrente nominal de 1 A, tensão de funcionamento 15 a
60 V, tensão sem carga 220 V; 1 (um) Suporte de lâmpada, pico 9, totalmente compa�vel e ajustável às lâmpadas espectrais. 1 (um) sensor de luz com
resposta espectral entre 300 nm e 1100 nm, faixa de iluminação de 0 a 130.000 lux, faixa de irradiância de 0 a 1350 W/m2, faixa PAR de 0 a
2400 μmol/m2/s, faixa de índice UV de 0 a 12 (�pico a luz do dia), faixa RGB de 0 a 100% de resposta clara do LED (luz branca), taxa máxima de
amostragem 2 Hz (ambiente); 20 Hz (ponto), conec�vidade mínima Bluetooth 4.0, acompanha so�ware de aquisição e análise de dados que
seja compa�vel com iOS/iPad, iPhone, Chromebook, smartphone ou tablet Android, para coleta e análise de dados que permita amostragem periódica:
amostragem automá�ca prossegue a uma taxa fixa, amostragem manual: salva dados somente quando um usuário especifica, exibições de dados,
gráfico, incluindo várias áreas de plotagem e eixos, dígitos, metro, tabelas de dados, FFT, exibição do mapa, gráfico de barras, ferramentas de análise
ajustes de eixo para uma visualização ideal dos dados, ajustes de curvas com 10 �pos de curvas diferentes com valores de qualidade de ajuste, permita
adicionar facilmente anotações de texto a execuções ou pontos, permite codificação em blocos que integre o pensamento computacional à exploração
de fenômenos, que permita criar parâmetros personalizados de coleta de dados, loops de feedback, exibições de dados.

3.5. O item 02, Conjunto para Estudo de Franck-Hertz com Aquisição de Dados, conjunto onde os elétrons são acelerados em um tubo
preenchido com vapor de mercúrio, e a energia de excitação do mercúrio é determinada a par�r da distância entre a corrente de elétron em
um campo elétrico variável oposto, deverá permi�r executar as seguintes tarefas: 1 - registrar a contracorrente direta (I) em um tubo Franck-Hertz
em função da tensão de ânodo (Ua); 2 - determinar a energia de excitação (Ea) a par�r da posição da corrente direta mínima ou máxima pela diferença
de formação. Deverá ser composto de todo o hardware necessário ao bom desenvolvimento dos estudos e solução na abordagem dos seguintes
temas: energia, saltos quân�cos e energia de excitação. O hardware mínimo deverá ser composto de: 1 (uma) unidade de controle Franck-
Hertz; tensão de aquecimento (Const.): 6,5 ± 0,5 V, tensão de aceleração até 99 V, contador de tensão: 0 a 12 V, tensão emissão de 0 a 6 V, tensão de
aquecimento: 0 a 10 V, resolução (todas as voltagens): 0,1 V, corrente da resistência: 400 mA, temperatura do aquecedor: 0 a 999 °C, corrente do
ânodo: 0 a 50 nA, tensão de aceleração: 0 a 10 V (10 V ~ 100 V), tensão de corrente ânodo β: 0 a 10 V (10 V ~ 50nA), exibição: LED de 7 segmentos ou
LCD, quatro modos de operação: manualmente, rampa automá�ca, dente de serra (osciloscópio) e de controle de PC, conec�vidade USB com o
PC, controle de potência para aquecimento com tomada de segurança (600 W), soquete �po K para termopares, tomada para o cabo de conexão de 5
polos para Hg/Ne-tubo; 1 (um) tubo de Hg Franck-Hertz; 1 (um) cabo de ligação para tubo de Hg Franck-Hertz; 1 (um) forno de Franck-Hertz com
potência de aquecimento mínima de 600 W e temperatura até 300 °C; 1 (um) termopar �po NiCr-Ni; 1 (um) cabo blindado BNC, l = 750 mm; 1 (um)
cabo para conectar a unidade de controle Franck-Hertz e o PC (USB). So�ware de controle e aquisição de dados para experimento de Franck-Hertz com
as seguintes caracterís�cas: ferramentas de análise para valor médio, gradiente, integral, valores máximos, análise de Fourier, ponto de equivalência,
regressão linear, ferramentas de medição em cursores, zoom, marca; funções de conversão em ABS, X^Y, quadrado, raiz, seno, cosseno, tangente, arco
seno, arco cosseno, arco tangente, logaritmo, constantes; possibilidade de exportação dos dados ob�dos para extensões; .xls, .doc, .ppt e
outros; possibilidade de inserção de colunas na tabela de valores medidos para cálculos matemá�cos e conversões, com ajuste de função,  onde se
possa determinar a equação de uma função matemá�ca, que se ajusta melhor aos dados pontos de uma dada curva (menor desvio dos pontos de
dados), funções padrão já são dadas como amostras, mas que também permita qualquer função personalizada que possa ser ajustada se a equação da
função for inserida, conter as funções de ajuste, que podem ser aplicadas: linha reta; parábola; polinômio de 3º grau; polinômio de 4º grau; polinômio
de 5º grau; oscilação senoidal; oscilação senoidal sem deslocamento; função exponencial; distribuição normal; distribuição normal em escala;
distribuição normal em escala com deslocamento; distribuição de Poisson; distribuição de Poisson escalonada; distribuição de Poisson escalonada com
offset; gerador de função para que o usuário possa gerar um canal de medição, fornecendo uma função matemá�ca, permi�ndo por exemplo,
comparar uma curva medida com uma curva teórica, o gerador deverá conter as funções básicas: dente de serra, triangular, senoidal e quadrada, com
ajustes de fase, ângulo de fase, frequência (Hz) e faixa de tempo em ms.

3.6. O item 03, Conjunto para o Estudo do Equilíbrio Radioa�vo e Meia Vida, Conjunto de trabalho onde a meia-vida de uma substância de
Ba-137 elua (lavada) de um gerador de isótopo Cs-137 diretamente medida e também determinada a par�r do aumento da a�vidade após eluição,
deverá permi�r executar as seguintes tarefas: 1- medir a a�vidade do gerador isotópico em função do tempo imediatamente após a eluição, 2- medir a
a�vidade de uma solução recentemente eluída de Ba-137 m em função do tempo. Deverá ser composto de todo o hardware necessário ao bom
desenvolvimento dos estudos e solução na abordagem dos seguintes temas: substância pai; substância filha; taxa de decaimento; constante de
desintegração ou decaimento; taxa de contagem; meia vida; produto de desintegração. O hardware mínimo deverá ser composto de 1 (um) tubo
contador Geiger-Muller �po B com janela mica, densidade da janela de mica entre 2 e 3 mg/cm², tensão de operação mínimo 500 V, comprimento do
plateau: 200 V, declive do plateau: 0,04%/V, tempo morto máximo 100 μs, taxa zero: aprox. 15 pulsos/min; 1 (um)contador Geieger , sem fio,
tecnologia bluetooth 4.0, sensibilidade de partúculas Alfa, Beta, Gama, detecção de contagem com sinal de áudio comutável, preenchido com gás Ne
+Halogênio, diâmetro efe�vo do tubo entre 9 e 9,5 mm, espessura da janela 1,5 a 2,0 mg/ cm2, faixa de controle de alta tensão de 150 VDC a 650 VDC,
tensão de operação padrão 500  VCC, acompanha so�ware de aquisição e análise de dados que seja compa�vel com iOS/iPad, iPhone, Chromebook,
smartphone ou tablet Android, para coleta e análise de dados que permita amostragem periódica: amostragem automá�ca prossegue a uma taxa fixa,
amostragem manual: salva dados somente quando um usuário especifica, exibições de dados, gráfico, incluindo várias áreas de plotagem e eixos,
dígitos, metro, tabelas de dados, FFT, exibição do mapa, gráfico de barras, ferramentas de análise ajustes de eixo para uma visualização ideal dos
dados, ajustes de curvas com 10 �pos de curvas diferentes com valores de qualidade de ajuste, permita adicionar facilmente anotações de texto a
execuções ou pontos, permite codificação em blocos que integre o pensamento computacional à exploração de fenômenos, que permita criar
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parâmetros personalizados de coleta de dados, loops de feedback, exibições de dados.  1 (um) contador digital visor LED ou LCD com no mínimo 4
dígitos, altura entre 18 e 25 mm de altura, 4 tempos de medição padrão 1/10/60/100 s, sequência de medição automá�ca com memória
de 10 s, tempo de medição livremente selecionável, soquete BNC para contar o tubo 500 V, conexões de 4 mm para contagem de eventos com sinais
TTL,  invólucro à prova de choque com alça de transporte, dimensões (mm) entre 185 e 95 x entre 135 e 145 x entre 125 e 135 mm; 1 (uma) base de
metal serigrafada com escalas de distância e ângulo, escala de distância: 0 a 15 cm, escala de ângulo: 0 a ± 90° , dimensões (mm) 300 x 210 x 25
(tolerância de ± 5); 1 (um) suporte para fixar o tubo contador Geiger-Muller na base de metal; 1 (um) suporte para fixar tubo de ensaio; 1 (uma) fonte
geradora de isótopo Cs-137 350, kBq acondicionada em estojo adequado; 1 (um) par de béqueres 200 ml, vidro, forma baixa.

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

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

 

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deverão ser adotadas prá�cas de sustentabilidade e de natureza
ambiental no fornecimento dos produtos, observando as orientações presentes no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria-Geral da
União,  a Instrução Norma�va  nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que Ins�tui a Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos. 

5.2. A Contratada deverá u�lizar bens que sejam cons�tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

5.3. A Contratada deverá observar os requisitos ambientais para a obtenção de cer�ficação do Ins�tuto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

5.4. Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que u�lize
materiais recicláveis, de forma a garan�r a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

5.5. Efetuar o recolhimento do produto e/ou embalagem devolvidos quando a Contratante comunicar a devolução, para fins de des�nação final
ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.

 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

 

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 180 dias, contados  da assinatura do contrato ou de instrumento que venha a subs�tuí-lo, em remessa
única, no seguinte endereço: 

6.1.1. Almoxarifado Central da UNILAB, localizado na Unidade Acadêmica dos Palmares, Rodovia CE 060, Km 51,Acarape/CE, CEP:
62.785-000. A entrega deverá ser previamente agendada por meio de contato telefônico no número (85) 3332-6165 ou e-
mailpatrimonio@unilab.edu.br.

 

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

 

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

6.4. Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

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

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

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

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

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

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

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

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 



28/07/2022 16:26 SEI/UNILAB - 0505072 - Termo de Referência-Aquisições _Julho/2021

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=572030&infra_sistema… 4/8

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

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

8.1.1.1.  objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência
técnica autorizada;

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

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

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

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

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

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

8.1.8. Para os itens 01, 02 e 03, a Contratada deverá fornecer capacitação para os servidores da Unilab professores e técnicos
de laboratório/ área Física nas seguintes condições: capacitação básica para calibração e operação do equipamento para o mínimo de 5 pessoas,
nas instalações da Unilab, com carga horária mínima de 6 horas. A capacitação, para cada equipamento, deve ocorrer em no máximo 10 dias
úteis após o recebimento da primeira entrega do mesmo.

8.1.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e
especificação dos equipamentos que serão entregues;

8.1.10. Fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou
ins�tuição de qualquer natureza;

8.1.11. Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de
excelente aceitação no mercado;

8.1.12.  Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela UNILAB, relacionados com as caracterís�cas dos
equipamentos fornecidos;

8.1.13.  Caso seja necessária averiguação das especificações técnicas dos objetos, a contratada deverá apresentar catálogos, manuais,
folders ou prospectos do objeto no prazo es�pulado pela Contratante;

8.1.14. Eficiência energé�ca classe A para os equipamentos eletrônicos que couber;

8.1.15. O contratado deverá repe�r procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas verificadas, principalmente
na hipótese de aquisição do objeto em desacordo com as condições pactuadas;

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

 

 

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

 
 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 

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

 

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.

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

 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

 

12. DO PAGAMENTO

 

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

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

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

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

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

 
 

I = (TX) I =
( 6 / 100 )

__________
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 

13. DO REAJUSTE

 

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

13.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a
aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com
base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):
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R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;
I = Índice rela�vo ao mês do reajustamento;
 

13.3. os reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela
úl�ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini�vo.

13.5. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa mais ser u�lizado, será adotado, em
subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo adi�vo.

13.8. O reajuste será realizado por apos�lamento.

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garan�a contratual da execução, pelas razões abaixo jus�ficadas:

14.1.1. Aquisição de bens com entrega imediata e total por pedido;

14.1.2. Pagamento sob demanda;

 

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

 

 

15.1. O prazo de garan�a contratual dos bens, complementar à garan�a legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior, contado a par�r do primeiro dia ú�l subsequente à data do recebimento defini�vo do objeto. (Jus�ficar a exigência de garan�a
e o prazo estabelecido)

15.2. A garan�a será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo
adicional para o Contratante.

15.3. A garan�a abrange a realização da manutenção corre�va dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência
técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

15.4. Entende-se por manutenção corre�va aquela des�nada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a subs�tuição
de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

15.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garan�a deverão ser subs�tuídas por outras novas, de primeiro
uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças u�lizadas na fabricação do equipamento.

15.6. Uma vez no�ficada, a Contratada realizará a reparação ou subs�tuição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até
15 (quinze) dias úteis, contados a par�r da data de re�rada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência
técnica autorizada.

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante
solicitação escrita e jus�ficada da Contratada, aceita pelo Contratante.

15.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para u�lização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garan�r a con�nuidade dos trabalhos administra�vos
durante a execução dos reparos.

15.9. Decorrido o prazo para reparos e subs�tuições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de jus�fica�vas pela
Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a subs�tuição do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respec�vos, sem que tal fato acarrete a perda da garan�a dos
equipamentos.

15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garan�a será de responsabilidade da Contratada.

15.11. A garan�a legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permi�ndo eventual
aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

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

a. falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
b. ensejar o retardamento da execução do objeto;
c. fraudar na execução do contrato;
d. comportar-se de modo inidôneo; ou
e. cometer fraude fiscal.

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

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

ii) Multa:



28/07/2022 16:26 SEI/UNILAB - 0505072 - Termo de Referência-Aquisições _Julho/2021

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=572030&infra_sistema… 7/8

(1)  moratória de 5%. (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

      (2)   multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

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

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

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

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

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

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

16.5.1. tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

16.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

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

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

16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

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

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

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

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

16.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

17. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 

17.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.

17.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

17.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

17.3.1. Comprovação de ap�dão para o fornecimento de bens em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o objeto desta
licitação, ou com o item per�nente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

17.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracterís�cas mínimas:

17.3.1.1.1.     Bens com caracterís�cas similares ao do objeto da licitação;
17.3.1.1.2.     Quan�dade compa�vel com o objeto da licitação;
17.3.1.1.3.    Obedeceu ao prazo de entrega em outros órgãos/entes;
17.3.1.1.4.  Os atestados deverão conter a iden�ficação do órgão da Administração Pública ou empresa emitente, a iden�ficação do
contrato ex�nto ou vigente de fornecimento e a discriminação dos materiais fornecidos.
 
 

17.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

17.4.1. Valor máximo Global: R$ 686.661,94 (seiscentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)

17.4.2. Valores unitários: conforme quadro presente no item 1.1 deste Termo de Referência.

17.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

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

17.7. Apresentar proposta em língua portuguesa, contendo as caracterís�cas técnicas detalhadas, dimensões e quan�ta�vos de todos os
elementos do conjunto;

 

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
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18.1.       O custo es�mado da contratação é de R$ 686.661,94

 

 

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

19.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

 

Lista de anexos

Estudo Técnico Preliminar DOC SEI 0456700

 

 

REDENÇÃO - CE , 25 de julho de 2022.
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Estudo Técnico Preliminar 14/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23282.000405/2022-48

2. Descrição da necessidade

2.1 Há a necessidade de implantação do Laboratório de Física Moderna da UNILAB. A ausência de serviço/materiais prejudica o
funcionamento de atividades práticas, uma vez que há necessidade de deslocamento de alunos, técnicos e professores aos sábados
para a Universidade Federal do Ceará, localizada a 60km de distância da UNILAB - Acarape, acarretando despesas extras de
transporte. Desde que houve necessidade da utilização de tais equipamentos pelo Curso de Física da UNILAB, a UFC vem
cedendo espaço e recursos para que as aulas sejam realizadas.

2.2 O objetivo desta contratação é iniciar a implantação do Laboratório de Física Moderna da UNILAB, tornando-a, em parte,
autônoma em relação às aulas de uma disciplina obrigatória ao Curso de Licenciatura em Física (Física Experimental V), como
consta no Projeto Político-Pedagógico do Curso, aprovado pelo Conselho Universitário.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Instituto de Ciências Exatas e da Natureza - ICEN Jober Fernando Sobczak

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Os materiais objeto desta contratação referem-se a equipamentos que irão aparelhar os Laboratórios e assim possibilitar a
realização das aulas da disciplina obrigatória de Laboratório de Física Moderna.

4.2 Os Kits referentes a esta contratação, listados abaixo, deverão ser entregues pelo fornecedor, ora denominado de contratado,
de acordo com as especificações listadas na seção 7:

Kit 1: Sistema de Experimentos em Estrutura Fina Espectral para 1 elétron e 2 elétrons

Conjunto utilizado para determinação do comprimento de onda de linhas espectrais do Na, Hg, Cd e Zn, a partir da linha
espectral conhecida do He.

Kit 2: Conjunto para Estudo de Franck-Hertz com Aquisição de Dados

Conjunto onde os elétrons são acelerados em um tubo preenchido com vapor de mercúrio, e a energia de excitação do
mercúrio é determinada a partir da distância entre a corrente de elétron em um campo elétrico variável oposto.

Kit 3: Conjunto para o Estudo do Equilíbrio Radioativo e Meia Vida

Conjunto de trabalho onde a meia-vida de uma substância de Ba-137 elua (lavada) de um gerador de isótopo Cs-137
diretamente medida e também determinada a partir do aumento da atividade após eluição.

4.3 Quanto às obrigações da contratada, além das determinações contidas no instrumento convocatório e daquelas decorrentes de
lei, a contratada obriga-se a:

Apresentar a Descrição/Especificação dos equipamentos a serem contratados, e estes têm que estar de acordo com o
apresentado na Seção 4 e 7 deste documento. Em hipótese alguma serão aceitos equipamentos em desacordo com as
condições predefinidas;
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Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a
qualidade e especificação dos equipamentos que serão entregues;
Fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra
empresa ou instituição de qualquer natureza;
Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade
e de excelente aceitação no mercado;
Os itens deverão possuir garantia contra não conformidades de fabricação, a contar do recebimento definitivo dos
mesmos pela UNILAB, sendo esta garantia de sua total responsabilidade, inclusive os custos no que tange o transporte
da CONTRATANTE à CONTRATADA e seu devido retorno a CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela UNILAB, relacionados com as características
dos equipamentos fornecidos;
Caso seja necessária averiguação das especificações técnicas dos objetos, a contratada deverá apresentar catálogos,
manuais, folders ou prospectos do objeto no prazo estipulado pela Contratante;
Eficiência energética classe A para os equipamentos eletrônicos que couber;
O contratado deverá repetir procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas verificadas, principalmente na
hipótese de aquisição do objeto em desacordo com as condições pactuadas;
Deverá conter pelo menos lista dos equipamentos e componentes necessários, procedimentos a serem executados de
forma sequencial e lógica, procedimentos de montagem, teorias e cálculos envolvidos no contexto e experimento;
Os procedimentos experimentais devem possuir informações correlatas ao material teórico fornecido, devendo cada
atividade ser detalhada com sequências de instruções passo a passo para facilitar o aprendizado e a obtenção dos
resultados desejados;
Apresentar proposta em língua portuguesa, contendo as características técnicas detalhadas, dimensões e quantitativos de
todos os elementos do conjunto;
O contratado deverá entregar os Kits no seguinte endereço: Rodovia CE-060, Km 51, s/n, 62785-000, Acarape - CE.
Setor: Bloco II, Laboratório de Óptica e Física Moderna, Sala 206.

4.4 São normativos que devem ser observados pela solução contratada para o alcance do saneamento da necessidade:

Normas técnicas, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
Normas e regulamentações da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e Ministério do Trabalho;
Adoção de normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais, tendo a proteção radiológica, quando couber, a
qualidade e a segurança como temas prioritários, incluindo a pronta identificação e correção de problemas, de acordo
com sua relevância;
Resolução CNEN Nº 145 DE 20/03/2013, que dispõe sobre os requisitos de segurança e proteção radiológica necessários
para o funcionamento das instalações de radiografia industrial, de acordo com resolução específica sobre licenciamento
de instalações radiativas;
Norma CNEN NN 3.01 - DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA;
Norma CNEN NN 6.02 - LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES RADIATIVAS;
RESOLUÇÃO - RDC Nº 330, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 - Relaciona a fabricação e comercialização de
equipamentos para utilização em radiologia, bem como seus componentes e acessórios e utilização de radiações em
atividades de pesquisa e de ensino em saúde humana.

4.5 Serão adotados os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade

a) Quanto às obrigações da contratada

Respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deverão ser adotadas práticas de sustentabilidade e de
natureza ambiental no fornecimento dos produtos, observando a Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que versa
sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, e a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

A contratada deverá:

Utilizar bens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme
ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
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Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;
Efetuar o recolhimento do produto e/ou embalagem devolvidos quando a Contratante comunicar a devolução, para fins
de destinação final ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado foi realizado através de pesquisa com diferentes fornecedores, visando eficiência, eficácia,
economicidade, padronização e práticas de mercado. A partir do levantamento de mercado realizado previamente à elaboração
deste documento, foi possível escolher o tipo de solução a ser contratada. A aquisição dos equipamentos pretendidos é bem
específica e comporta apenas uma solução de mercado viável.

5.2 Com base nesse levantamento chegou-se ao seguinte cenário de Mercado:

 

Levantamento de Mercado

Solução 1 Aquisição dos equipamentos (Conjunto de componentes) de Física Moderna

6. Descrição da solução como um todo

6.1 A solução que melhor se adequa à necessidade da Instituição é a Aquisição dos Equipamentos, que consiste em comprar os
equipamentos de Física Moderna de forma a serem patrimônio permanente da Universidade.

6.2  Tal solução foi escolhida pelo fato de ser a única disponível no mercado, não existindo a modalidade de aluguel ou
contratação de uso, por exemplo, desses equipamentos, por se tratar de equipamentos com finalidades bastante específicas.

6.3  Dessa forma, faz-se necessário a aquisição de Kits de Física Moderna (01 Sistema de experimentos em Estrutura Fina
Espectral para 1 Elétron e 2 Elétrons, 01 Conjunto para Estudo de Franck-Hertz com Aquisição de Dados e 01 Conjunto de
Equilíbrio Radioativo e Meia Vida) para execução de aulas práticas, nas quantidades elencadas na seção Estimativa das
Quantidades.

6.4 A instalação dos itens 01, 02 e 03 nas dependências da Unilab será de responsabilidade da Contratada.

6.5 Para os itens 01, 02 e 03, a Contratada deverá fornecer capacitação para os servidores da Unilab professores e técnicos de
laboratório/ área Física nas seguintes condições: capacitação básica para calibração e operação do equipamento para o mínimo de
5 pessoas, nas instalações da Unilab.

6.6 De acordo com o parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520/2002, o objeto a ser contratado é considerado comum, visto que
os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificações
usuais no mercado.

6.7  A garantia dos serviços prestados ou objetos adquiridos deverá ser de, no mínimo 01 (um ano) a contar da data do
Recebimento Definitivo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1  A quantidade demandada, descrita na tabela abaixo, baseia-se no quantitativo mínimo utilizado previamente em uma
instituição parceira (UFC) que se mostrou minimamente suficiente para atender nossas demandas de aula, pesquisa e extensão.

Item CATMAT Descrição/Especificação
Unid.

de
Medida

Quant.
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Sistema de Experimentos em Estrutura Fina Espectral para 1 
elétron e 2 elétrons

Conjunto utilizado para determinação do comprimento de onda de
linhas espectrais do Na, Hg, Cd e Zn, a partir da linha espectral
conhecida do He.

Deverá permitir executar as seguintes tarefas:

Espectros de um elétron:
1- configurar o espectrômetro com uma grade de difração e
determinar a constante de grade usando valores de literatura para as
linhas espectrais visíveis a partir de uma lâmpada de hélio;
2- com a medida constante de grade determinada, os comprimentos
de onda das linhas espectrais de sódio observáveis pertencentes ao
nível dividido 3 ²P determinam a diferença de energia entre o nível 3
²P1/2 e 3 ²P3/2 ;

Espectros de dois elétrons:
3- configurar o espectrômetro como um prisma e determinar a
função de dispersão do prisma usando valores de literatura para as
linhas espectrais visíveis a partir de uma lâmpada de hélio;
4- determinar os comprimentos de onda das linhas espectrais do Zn,
Cd e Hg.
5- observar o aumento das transições tripleto-singleto com aumento
do número atômico.

Este conjunto deverá ser composto de:

A - Metodologia de ensino através de conjuntos de manuais que
deverão conter objetivos, métodos de montagem, procedimento para
realização dos experimentos e lista de materiais:

Este conjunto de folhas de dados deverá descrever de forma
sequencial todos os tópicos relacionados e este experimento,
Princípios usados para elaboração do experimento. Lista de
equipamentos usados, tarefas que deverão ser executadas conforme
descrito acima, procedimento de montagem dos experimentos, teoria
e cálculos envolvidos no experimento. Deverá ser projetado com
base no desenvolvimento das habilidades práticas com foco no
ensino das tarefas mais relevantes realizadas nos laboratórios. A
organização didática do material deverá trazer um conjunto de
atividades de aprendizagem, abrangendo todos os objetivos
propostos. Todas as atividades deverão ser minuciosamente
detalhadas com instruções passo a passo a fim de proporcionar um
ambiente de aprendizagem auto-dirigido. As atividades de
capacitação passo a passo deverão incorporar estratégias criativas de
solução de problemas. Todas as atividades, ilustrações e diagramas
detalhados deverão estar diretamente correlacionados com o
hardware fornecido.

B - todo o hardware necessário ao bom desenvolvimento dos estudos
e solução na abordagem dos seguintes temas: espectrômetro de
difração, momento angular, iteração do momento de rotação orbital
angular; multiplicidade, nível de energia, extração de energia, regras
de seleção, para-hélio, orto-hélio, troca de energia, momento
angular, transições não permitidas:

Hardware mínimo:
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1 (um) espectrômetro de prismas para medição de linhas
especiais assim como para determinação de índices de
refração dos prismas contendo:

mesa do espectrômetro com:
parafuso de bloqueio para ajuste de altura e 
ângulo.
furos roscados e parafusos de pressão 
ajustáveis para nivelamento.
ajuste fino para rotação com parafuso de
bloqueio de rotação.

telescópio ocular com:
ajuste de foco.
parafuso de bloqueio de rotação com ajuste 
fino.

fenda de entrada ajustável, parafuso de retenção
para cobertura de fenda; fenda de entrada de fixação
do anel de bloqueio;
colimador;
porta ocular com retículo;
ajuste para largura da fenda;
ajuste de foco para o telescópio colimador;
anel de bloqueio que fixa o suporte ocular;
suporte para redes de difração;
placa circular e dois nônios com cristais de aumento;
telescópio com escala móvel;
altura da base de entre 180 e 200 mm;
ocular foco mínimo = 178 mm;
amplitude mínima de 15x;
abertura total mínima = 32 mm;
resolução angular mínima 30” (trinta segundos de
grau) ou melhor;
largura entrada fenda: até 1,5 mm;
diâmetro da mesa de prisma entre 80 e 90 mm;
diâmetro da escala: entre 175 e 178 mm, compacto
com dois verniers angulares focalizando unidades
finas para fenda;
suporte de grade;
suporte de prisma incluídos.

1 (uma) rede de difração, 600 linhas/mm ou mais.
1 (uma) lâmpada espectral de He, pico 9, luminância: 1,5 cd
/cm²; tensão de operação: 60 V; potência: 55 W; intensidade
da luz: 2 cd; corrente nominal: 1 A; posição: vertical; tipo:
He; superfície luminosa (mm): entre 12 e 16 x entre 6 e 9;
1 (uma) lâmpada espectral de Na, pico 9, luminância: 15 cd
/cm²; tensão de operação 15V; potência: 15W; intensidade
de luz: 40 cd; corrente nominal: 1 A; posição: vertical;
superfície luminosa (mm): entre 12 e 16 x entre 6 e 8;
1 (uma) lâmpada espectral de Hg 100, pico 9, luminância:
50 cd/cm²; tensão de operação: 50 V; potência: 40 W;
corrente nominal: 1 A; intensidade luminosa: 50 cd; posição:
vertical;
bulbo interno: quartzo; superfície luminosa (mm): entre 18 e
21 x entre 5 e 8;
1 (uma) lâmpada espectral de Cd, pico 9, luminância: 2 cd
/cm²; tensão de operação: 15 V; potência: 15 W; corrente
nominal: 1 A; intensidade luminosa: 1,2 cd; posição:
vertical; bulbo interno: quartzo; superfície luminosa (mm):
entre 12 e 16 x entre 6 e 8;
1 (uma) Lâmpada espectral de Zn, pico 9; luminância: 0,7 cd
/cm²; tensão de operação: 15 V; potência: 15 W; corrente

UN 1
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nominal: 1 A; intensidade luminosa: 0,5 cd; posição: vertical;
bulbo interno: quartzo; superfície luminosa (mm): entre 12 e
16 x entre 6 e 8;
1 (uma) fonte de alimentação para lâmpadas espectrais, com
pico 9, soquete e corrente nominal de 1 A, tensão de
funcionamento 15 a 60 V, tensão sem carga 220 V;
1 (um) Suporte de lâmpada, pico 9, totalmente compatível e
ajustável às lâmpadas espectrais.

Incluso deverá estar manual de instruções com procedimento para
realização do experimento, teoria, lista de materiais e os resultados
de medição. Todo este conteúdo de manual e catálogo serão
solicitados e avaliados pela comissão técnica logo após a fase de
lances, não sendo aceitáveis imagens meramente ilustrativas.

Conjunto para Estudo de Franck-Hertz com Aquisição de Dados

Conjunto onde os elétrons são acelerados em um tubo preenchido
com vapor de mercúrio, e a energia de excitação do mercúrio é
determinada a partir da distância entre a corrente de elétron em um
campo elétrico variável oposto.

Deverá permitir executar as seguintes tarefas:
1 - registrar a contracorrente direta (I) em um tubo Franck-Hertz em
função da tensão de ânodo (Ua).
2 - determinar a energia de excitação (Ea) a partir da posição da
corrente direta mínima ou máxima pela diferença de formação

Este conjunto deverá ser composto de:

A - Metodologia de ensino através de conjuntos de manuais que
deverão conter objetivos, métodos de montagem, procedimento para
realização dos experimentos e lista de materiais:

Este conjunto de folhas de dados deverá descrever de forma
sequencial todos os tópicos relacionados e este experimento,
Princípios usados para elaboração do experimento. Lista de
equipamentos usados, tarefas que deverão ser executadas conforme
descrito acima, procedimento de montagem dos experimentos, teoria
e cálculos envolvidos no experimento. Deverá ser projetado com
base no desenvolvimento das habilidades práticas com foco no
ensino das tarefas mais relevantes realizadas nos laboratórios. A
organização didática do material deverá trazer um conjunto de
atividades de aprendizagem, abrangendo todos os objetivos
propostos. Todas as atividades deverão ser minuciosamente
detalhadas com instruções passo a passo a fim de proporcionar um
ambiente de aprendizagem auto-dirigido. As atividades de
capacitação passo a passo deverão incorporar estratégias criativas de
solução de problemas. Todas as atividades, ilustrações e diagramas
detalhados deverão estar diretamente correlacionados com o
hardware fornecido.

B - todo o hardware necessário ao bom desenvolvimento dos estudos
e solução na abordagem dos seguintes temas: energia, saltos
quânticos e energia de excitação.

Hardware mínimo:

1 (uma) unidade de controle Franck-Hertz:
tensão de aquecimento (Const.): 6,5 ± 0,5 V,
tensão de aceleração até 99 V,
contador de tensão: 0 a 12 V,
tensão emissão de 0 a 6 V,
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tensão de aquecimento: 0 a 10 V,
resolução (todas as voltagens): 0,1 V,
corrente da resistência: 400 mA,
temperatura do aquecedor: 0 a 999 °C,
corrente do ânodo: 0 a 50 nA,
tensão de aceleração: 0 a 10 V (10 V ~ 100 V),
tensão de corrente ânodo β: 0 a 10 V (10 V ~ 50
nA),
exibição: LED de 7 segmentos ou LCD,
quatro modos de operação: manualmente, rampa
automática, dente de serra (osciloscópio) e de
controle
de PC,
conectividade USB com o PC.
controle de potência para aquecimento com tomada
de segurança (600 W),
soquete tipo K para termopares,
tomada para o cabo de conexão de 5 polos para Hg
/Ne-tubo;

1 (um) tubo de Hg Franck-Hertz;
1 (um) cabo de ligação para tubo de Hg Franck-Hertz;
1 (um) forno de Franck-Hertz com potência de aquecimento
mínima de 600 W e temperatura até 300 °C;
1 (um) termopar tipo NiCr-Ni;
1 (um) cabo blindado BNC, l = 750 mm;
1 (um) cabo para conectar a unidade de controle Franck-
Hertz e o PC (USB)
Software de controle e aquisição de dados para experimento
de Franck-Hertz com as seguintes características:

ferramentas de análise para valor médio, gradiente,
integral, valores máximos, análise de Fourier, ponto
de equivalência, regressão linear,
ferramentas de medição em cursores, zoom, marca;
funções de conversão em ABS, X^Y, quadrado,
raiz, seno, cosseno, tangente, arco seno, arco
cosseno, arco tangente, logaritmo, constantes;
possibilidade de exportação dos dados obtidos para
extensões; .xls, .doc, .ppt e outros;
possibilidade de inserção de colunas na tabela de
valores medidos para cálculos matemáticos e
conversões, com ajuste de função, onde se possa
determinar a equação de uma função matemática,
que se ajusta melhor aos dados pontos de uma dada
curva (menor desvio dos pontos de dados),
funções padrão já são dadas como amostras, mas
que também permita qualquer função personalizada
que possa ser ajustada se a equação da função for
inserida,
conter as funções de ajuste, que podem ser
aplicadas: linha reta; parábola; polinômio de 3º
grau; polinômio de 4º grau; polinômio de 5º grau;
oscilação senoidal; oscilação senoidal sem
deslocamento; função exponencial; distribuição
normal; distribuição normal em escala; distribuição
normal em escala com deslocamento; distribuição
de Poisson; distribuição de Poisson escalonada;
distribuição de Poisson escalonada com offset;
gerador de função para que o usuário possa gerar
um canal de medição, fornecendo uma função
matemática, permitindo por exemplo, comparar uma
curva medida com uma curva teórica, o gerador
deverá conter as funções básicas: dente de serra,

UN 1
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triangular, senoidal e quadrada, com ajustes de fase,
ângulo de fase, frequência (Hz) e faixa de tempo em
ms.

Incluso deverá estar manual de instruções com procedimento para
realização do experimento, teoria, lista de materiais e os resultados
de medição. Todo este conteúdo de manual e catálogo serão
solicitados e avaliados pela comissão técnica logo após a fase de
lances, não sendo aceitáveis imagens meramente ilustrativas.

3 463442

Conjunto para o Estudo do Equilíbrio Radioativo e Meia Vida

Conjunto de trabalho onde a meia-vida de uma substância de Ba-137
elua (lavada) de um gerador de isótopo Cs-137 diretamente medida e
também determinada a partir do aumento da atividade após eluição.

Deverá permitir executar as seguintes tarefas:
1- medir a atividade do gerador isotópico em função do tempo
imediatamente após a eluição;
2- medir a atividade de uma solução recentemente eluída de Ba-137
m em função do tempo.

Este conjunto deverá ser composto de:

A - Metodologia de ensino através de conjuntos de manuais que
deverão conter objetivos, métodos de montagem, procedimento para
realização dos experimentos e lista de materiais:

Este conjunto de folhas de dados deverá descrever de forma
sequencial todos os tópicos relacionados e este experimento,
Princípios usados para elaboração do experimento. Lista de
equipamentos usados, tarefas que deverão ser executadas conforme
descrito acima, procedimento de montagem dos experimentos,
teoria  e cálculos envolvidos no experimento. Deverá ser projetado
com base no desenvolvimento das habilidades práticas com foco no
ensino das tarefas mais relevantes realizadas nos laboratórios. A
organização didática do material deverá trazer um conjunto de
atividades de aprendizagem, abrangendo todos os objetivos
propostos. Todas as atividades deverão ser minuciosamente
detalhadas com instruções passo a passo a fim de proporcionar um
ambiente de aprendizagem auto-dirigido. As atividades de
capacitação passo a passo deverão incorporar estratégias criativas de
solução de problemas. Todas as atividades, ilustrações e diagramas
detalhados deverão estar diretamente correlacionados com o
hardware fornecido.

B - todo o hardware necessário ao bom desenvolvimento dos estudos
e solução na abordagem dos seguintes temas: substância pai;
substância filha; taxa de decaimento; constante de desintegração ou
decaimento; taxa de contagem; meia vida; produto de desintegração.

Hardware mínimo:

1 (um) tubo contador Geiger-Muller tipo B,
janela mica, densidade da janela de mica entre 2 e 3
mg/cm²
tensão de operação mínimo 500 V,
comprimento do plateau: 200 V,
declive do plateau: 0,04%/V,
tempo morto máximo 100 µs,
taxa zero: aprox. 15 pulsos/min,

1 (um) contador digital visor LED ou LCD com no mínimo
4 dígitos,
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altura entre 18 e 25 mm de altura,
4 tempos de medição padrão 1/10/60/100 s,
sequência de medição automática com memória de
10
s,
tempo de medição livremente selecionável,
soquete BNC para contar o tubo 500 V,
conexões de 4 mm para contagem de eventos com
sinais TTL,
invólucro à prova de choque com alça de transporte,
dimensões (mm) entre 185 e 95 x entre 135 e 145 x
entre 125 e 135 mm;

1 (uma) base de metal serigrafada com escalas de distância e
ângulo,

escala de distância: 0 a 15 cm,
escala de ângulo: 0 a ± 90° ,
dimensões (mm) 300 x 210 x 25 (tolerância de ± 5);

1 (um) suporte para fixar o tubo contador Geiger-Muller na
base de metal
1 (um) suporte para fixar tubo de ensaio
1 (uma) fonte geradora de isótopo Cs-137 350, kBq
acondicionada em estojo adequado;
1 (um) par de béqueres 200 ml, vidro, forma baixa.

Incluso deverá estar manual de instruções com procedimento para
realização do experimento, teoria, lista de materiais e os resultados
de medição. Todo este conteúdo de manual e catálogo serão
solicitados e avaliados pela comissão técnica logo após a fase de
lances, não sendo aceitáveis imagens meramente ilustrativas.

 

7.2 A memória de cálculo, baseia-se na utilização de equipamentos similares fora na UNILAB, um kit/ equipamento pode ser 
utilizado por uma equipe de 3 alunos simultaneamente. Dessa forma, como a capacidade máxima de alunos que o laboratório 
comporta são 18, o ideal seria a aquisição de 6 unidades de cada equipamento.

7.3 Cientes das necessidades estruturais de instalação e elevados custos de aquisição desses kits, a quantidade solicitada de uma 
unidade de cada kit atende minimamente às necessidades do curso de Física da UNILAB.

7.4 Os documentos que dão suporte à contratação estão no Anexo I deste Estudo e são os seguintes:

a) Projeto de Instalação do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Física Moderna do Curso de Licenciatura em 
Física - ICEN.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 345.830,72

8.1 Considerando os orçamentos optou-se pelo uso da MÉDIA para todos os itens, que resultou no valor orçado estimado de R$
345.830,72.

8.2 Diante da impossibilidade de pesquisa no Painel de Preços, uma vez que não houve êxito na pesquisa de produtos similares
comprados em prazo igual ou menor que 1 ano, a pesquisa ficou restrita à pesquisa direta com fornecedores, utilizando os
parâmetros previstos na Instrução Normativa 73/2020, através de contato via endereço eletrônico disponibilizado nos sites das
respectivas empresas com os fornecedores descritos na tabela abaixo:

 

Fornecedor CNPJ
Data da
consulta

Data de
retorno

Forma de
consulta

Contato



UASG 158565 Estudo Técnico Preliminar 14/2022

10 de 12

Nova ND Comércio de 
Equipamentos 
Industriais e
Didáticos Eireli – EPP

25.071.761/0001-65 08/04/2022 20/04/2022
Solicitação
via email

eder@novand.com.br
Tel: (11) 4226-8980 / (11) 4226-8981
Cel: (11) 99621-9091

RAISA Produtos
Eletrônicos LTDA

94.553.617/0001-88 08/04/2022 02/05/2022
Solicitação
via email

raisa@raisa.com.br
pedro@raisa.com.br
Fone/Fax 51 -3025-8400

Marta Vitorino
da Silva Comércio de
Equipamentos
Didáticos

31.971.029/0001-44 08/04/2022 19/04/2022
Solicitação
via email

martaequipamentos@gmail.com

DIMOPEL
Comercial LTDA

35.771.310/0001-94 08/04/2022 02/05/2022 Solicitação
via email

dimopel@dimopel.com.br
Fone:(21) 97357-1372

 

8.3 A partir do método explicado acima, chegou-se nos seguintes valores estimados:

 

Item
CATMAT/
CATSER

Unid.
de

Medida
Quant. Descrição/Especificação Valor Unit. Valor Total

1 463442 UNID. 1
Sistema de Experimentos em Estrutura Fina 
Espectral para 1 elétron e 2 elétrons.

R$ 92.563,08 R$ 92.563,08

2 463442 UNID. 1 Conjunto para Estudo de Franck-Hertz com 
Aquisição de Dados

R$ 127.238,52 R$ 127.238,52

3 463442 UNID. 1
Conjunto para o Estudo do Equilíbrio Radioativo e 
Meia Vida

R$ 126.029,12 R$ 126.029,12

Valor Total: R$ 345.830,72

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração deverão ser divididos
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2 A Administração optou por parcelar a solução visando aumentar o desconto oferecido pelas empresas licitantes devido ao
ganho de competitividade no certame.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade econtratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A presente contratação encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações do ano de 2022, conforme publicado no site da 
instituição, disponível no link abaixo (itens 203, 204 e 214):

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/12/Relatorio_Itens__3_.pdf
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 A contratação de Aquisição dos kits de Física Moderna trará benefícios para a instituição contribuindo para a adequada
execução de suas atividades de aulas práticas, pesquisa e extensão, por meio da correta utilização dos recursos humanos,
materiais e financeiros.

12.2 São benefícios esperados com a presente contratação:

a) Aparelhar o Laboratório de Física Moderna, tornando possível a realização de disciplina obrigatória ao curso de
Física, dentro do Campus da UNILAB;

b) Evitar deslocamentos de alunos, técnicos e docentes ao campus do Pici (UFC) aos sábados, havendo economia de
tempo e de recursos financeiros despendidos nesses traslados.

c) Melhorar a nota do curso de Física na avaliação do MEC, uma vez que o critério referente a infra-estrutura e aos
laboratórios recebeu uma nota baixa (2,78), devido a ausência de todos os equipamentos necessários para a realização de
aulas e a necessidade de usar equipamentos de universidade parceira.

13. Providências a serem Adotadas

13.1  Para os itens 01 e 02, considerando-se estarem atendidos todos os requisitos necessários ao recebimento, operação,
manutenção e acondicionamento, não se vislumbram demais providências prévias a serem adotadas pela administração.

13.2  Para o item 03, de acordo com a norma CNEN NN 6.02, a Unilab terá que obter um licenciamento para operar uma
instalação radiativa. Além disso, também de acordo com a mesma norma, a instalação radiativa deve ter no mínimo um
supervisor de proteção radiológica qualificado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Os materiais ora solicitados nesta demanda de aquisição não proporcionam impactos negativos ao meio ambiente quanto ao
seu uso, acondicionamento ou descarte, considerando a natureza dos itens e sua utilização em condições normais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação, tendo em vista os estudos realizados.
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16. Responsáveis

 

MARCUS AURÉLIO RIBEIRO DE MIRANDA
Técnico de Laboratório/ Área Física

 

 

 

DÉBORA MENEZES DA COSTA
Técnica de Laboratório/ Área Biologia

 

 

 

SARAH RAMOS MEDEIROS
Técnica de Laboratório/ Área Biologia
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Dra. Débora Menezes da Costa - Técnica de laboratório
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Dr. Michel Lopes Granjeiro - Docente

Moisés de Oliveira Magalhães - Técnico de laboratório
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Projeto: PROJETO DE INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE EN-

SINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM FÍSICA MODERNA DO CURSO

DE LICENCIATURA EM FÍSICA-ICEN

Resumo: Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de aparelhar o Laboratório

de F́ısica Moderna com os equipamentos que irão atender as necessidades do curso

de Licenciatura em F́ısica do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza da Uni-

versidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Os

equipamentos propostos e descritos neste projeto irão possibilitar a realização da dis-

ciplina obrigatória de Laboratório de F́ısica Moderna, assim como a parte prática

de outras disciplinas relacionadas com o mesmo tema, incluindo atividades de ex-

tensão, pesquisa e desenvolvimento regional. Essas práticas de laboratório estão

sendo feitas no Laboratório de F́ısica Moderna da Universidade Federal do Ceará

a 60 km de distância, o que acarreta despesas extras de transporte dos alunos e

professores, além de sempre ocorrer nos sábados para não dar choque de horário

com outras disciplinas devido ao translado e ser o único dia dispońıvel para nosso

uso. Além das práticas relacionadas ao ensino, os equipamentos também poderão ser

usados para execução de experimentos em projetos de iniciação cient́ıfica dos alunos

de graduação tanto do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza quanto de outros

institutos, quanto para pesquisa cient́ıfica e geração de produtos para parcerias entre

as empresas na região.
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Introdução

O curso de Licenciatura em F́ısica teve o seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC)

aprovado pelo Conselho Universitário - CONSUNI da UNILAB na resolução No

005/2014 de 07 de março de 2014. O curso surgiu em parte para suprir a carência da

região do Maciço de Baturité de professores de F́ısica, sendo observado um grande

número de professores atuando em disciplinas diferentes daquelas de sua área de

formação, comprometendo, assim, a qualidade do ensino.

O curso é dado na modalidade presencial, de turno integral e possui uma entrada

anual de 50 alunos.

De acordo com o Projeto Poĺıtico-Pedagógico do Curso (PPC) de licenciatura em

F́ısica, o egresso do curso precisa ter, entre outras competências: ... 2 - Ser capaz de

lidar tanto a ńıvel teórico quanto experimental com a elaboração e execução de pro-

jetos, ... 3 - Relacionar a ciência, tecnologia e sociedade, analisando as implicações

sociais da Ciência e dos produtos tecnológicos e ... 5 - Conduzir seus alunos para o

desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às ne-

cessidades da vida contemporânea e para o desenvolvimento de conhecimentos mais

amplos e abstratos que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo.

Essas competências evidenciam a necessidade da realização de experimentos relaci-

onados aos conceitos f́ısicos.

Além das competências listadas acima, o mesmo PPC lista entre as habilidades

do egresso: ... 1 - Dominar os prinćıpios gerais e fundamentais da F́ısica e ... 4

- Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas f́ısicos experimen-

tais ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso de instrumentos laboratoriais

ou matemáticos apropriados. Percebe-se então, ser imprescind́ıvel as disciplinas de

práticas de laboratório abordando, pelo menos, as principais áreas da F́ısica.

Atendendo a essa necessidade, o curso possui em sua grade curricular 4 (quatro)

Laboratórios Didáticos de formação espećıfica, a saber:

• Laboratório de Mecânica e Termodinâmica: em funcionamento;

• Laboratório de Eletricidade e Magnetismo: em funcionamento;
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• Laboratório de Ótica e F́ısica Moderna: funcionamento parcial;

• Laboratório de F́ısica Geral: em funcionamento.

Como a UNILAB é relativamente nova, de ińıcio não foram adquiridos equipa-

mentos para aparelhar os laboratórios de ensino, sendo necessária a realização dos

experimentos nos laboratórios de F́ısica da Universidade Federal do Ceará - UFC,

na época a instituição tutora da UNILAB. Para tanto, ônibus eram disponibilizados

para transladar os alunos da Unilab em Redenção/Ce para a UFC em Fortaleza/Ce,

distante 60 km. Como o translado leva um tempo considerável, as aulas eram minis-

tradas nos sábados para evitar choque de horário com as outras disciplinas. Além

disso, o grande uso dos ambientes da UFC por sua demanda própria, só nos permitia

a disponibilidade de uso dos espaços aos sábados.

Além desta situação não ser satisfatória por acarretar gastos com transporte e

problemas de loǵıstica em construir a oferta de disciplinas no semestre, a instalação

dos laboratórios de ensino espećıficos é obrigatória devido a própria existência e na-

tureza do curso. Assim, um esforço grande foi feito para aparelhar os laboratórios de

F́ısica da UNILAB. Isso foi conseguido em dezembro de 2015, entretanto, dos labo-

ratórios listados acima, o de Ótica e F́ısica Moderna não foi contemplado com equi-

pamentos dos experimentos de F́ısica Moderna devido à restrições orçamentárias.

Para reforçar a necessidade do aparelhamento completo do laboratório de Ótica

e F́ısica Moderna, é preciso mencionar que o curso de Licenciatura em F́ısica foi

avaliado pelo MEC em dezembro de 2018 com nota 4. Apesar de ser uma nota boa,

pois a maior nota é 5, o critério de infraestrutura do curso foi o que recebeu a menor

nota, 2,78. Entre esse critério está o subcritério referente aos laboratórios de F́ısica

da UNILAB, que recebeu nota 3,00. Nos comentários os avaliadores mencionam não

ter todos os equipamentos necessários para a realização das aulas e a necessidade de

usar os equipamentos da universidade parceira, no caso a UFC.

O curso de licenciatura em F́ısica possui 5 (cinco) disciplinas de F́ısica Expe-

rimentais que abordam as principais áreas básicas da F́ısica. Destas, a disciplina

obrigatória F́ısica Experimental V, carga horária de 15h, no sétimo semestre do

curso de licenciatura em F́ısica, está relacionada com os conteúdos das disciplinas
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de F́ısica Geral V e F́ısica Moderna. Quanto a parte de F́ısica Moderna, a disciplina

de F́ısica Experimental V precisa abordar os seguintes tópicos: 1 - Tópicos de rela-

tividade restrita. 2 - Radiação térmica e a origem da teoria quântica; corpo negro;

teoria de Rayleigh-Jeans; a catástrofe do ultravioleta; teoria de Wien; a teoria de

Plank. 3 - Propriedades corpusculares da radiação; o efeito fotoelétrico; as teorias

clássicas e quânticas do efeito fotoelétrico; o efeito Compton; a natureza dual da ra-

diação eletromagnética; a produção de raios X; a produção de pares; a aniquilação

de pares. 4 - Propriedades ondulatórias das part́ıculas: ondas de matéria e o pos-

tulado de de Brolie; propriedades das ondas de matéria; prinćıpio da incerteza. 5

- Modelos atômicos; modelo de Thomson; modelo de Rutherford e a descoberta do

núcleo; espectros atômicos; os postulados de Bohr; modelo de Bohr para átomos

com um elétron; interpretação das regras de quantização; modelos de Sommerfeld;

o prinćıpio da correspondência. 6 - Nova teoria quântica; a equação de Schrödinger;

interpretação probabiĺıstica da função de onda; a equação de Schrödinger indepen-

dente do tempo; valores esperados e operadores diferenciais; o limite clássico da

Mecânica Quântica.

Concretizando-se a aquisição dos equipamentos propostos neste projeto, 5 (cinco)

dos 6 (seis) tópicos listados no parágrafo anterior poderão ser abordados, cumprindo-

se, assim, adequadamente o conteúdo da disciplina F́ısica Experimental V com

relação à F́ısica Moderna.

Objetivo

Aparelhar o Laboratório de F́ısica Moderna para tornar posśıvel a realização da

disciplina obrigatória de F́ısica Experimental V do curso de Licenciatura em F́ısica

da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB.

Metodologia

Os laboratórios do curso de Licenciatura em F́ısica têm capacidade para 18 alunos

distribúıdos em 6 bancadas. Normalmente, todos os discentes da turma fazem o
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mesmo experimento, ou seja, existem pelo menos 6 (seis) equipamentos iguais para

cada experimento. Para os Laboratórios de Mecânica e Termodinâmica, Eletrici-

dade e Magnetismo, F́ısica Geral e Ótica, há atualmente 8 equipamentos iguais.

Desta forma, mesmo que um ou dois deles estejam em manutenção as aulas não são

prejudicadas.

Contudo, devido à complexidade dos experimentos de F́ısica Moderna, os equi-

pamentos são normalmente mais caros, em especial o microscópio de força atômica e

o difratômetro de raios X. Somando-se a isso as crescentes restrições orçamentárias

sofridas pela UNILAB, torna-se inviável à aquisição de vários equipamentos para o

mesmo experimento.

Diante do exposto, o funcionamento do laboratório será ligeiramente alterado.

Chegado o momento da aula, cada grupo de alunos fará um experimento diferente,

alternando os experimentos nas aulas subsequentes. Tal prática é posśıvel pois todo

o conteúdo aplicado nos laboratórios é visto na disciplina teórica de F́ısica Moderna

que acontece no semestre anterior. Entretanto, continuaremos com o problema de

não ter equipamentos sobressalentes.

Quanto às ações de extensão, os experimentos posśıveis de serem realizados com

esses novos equipamentos serão inclúıdos no projeto de extensão do ICEN,

Resultados esperados

Ensino

Realização de todas as práticas da disciplina de F́ısica Experimental V no laboratório

de Ótica e F́ısica Moderna da Unilab, sem a necessidade de usar os laboratórios da

Universidade Federal do Ceará. Ademais, contribuir para melhorar a qualidade do

curso e uma nota melhor na avaliação do MEC no que se refere à infraestrutura

mı́nima e obrigatória do curso.
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Pesquisa

Ampliação do leque de temas dispońıveis para os Trabalhos de Conclusão de Curso

- TCC, principalmente devido aos equipamentos relacionados à nanotecnologia; Mi-

croscópio de Força Atômica e Difratômetro de Raios-X.

Uma maior cooperação com pesquisadores de outros cursos que usam esses equi-

pamentos em suas pesquisas básicas e aplicadas; como por exemplo o difratômetro

de raios X para identificação de compostos e fases cristalinas nas pesquisas em

Qúımica, Agronomia e Engenharias, e o microscópio de força atômica nas pesquisas

em Biologia.

Extensão

Segundo o artigo 3º da resolução 7 de 18 de dezembro de 2018 do Conselho Nacional

de Educação (CNE) a extensão na educação superior brasileira é a atividade que se

integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo

interdisciplinar, poĺıtico educacional, cultural, cient́ıfico, tecnológico, que promove a

interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores

da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação

permanente com o ensino e a pesquisa.

Atualmente, o ICEN dispõe de um projeto de extensão intitulado “Projeto de

Extensão do Instituto de Ciências Exatas e da Naturez” contendo ações para disse-

minação do conhecimento cient́ıfico no maciço de Baturité desde alunos da educação

básica até a sociedade civil. Essas ações são compostas por eventos, seminários e de

visita da sociedade para os laboratórios do ICEN. A aquisição desses equipamentos

para o laboratório de F́ısica Moderna contribuirá com o fortalecimento dessas ati-

vidades de extensão previstas, como também, contribuirá em outras possibilidades

formativas da curricularização da extensão no curso de Licenciatura de F́ısica.
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Descrição dos equipamentos e Orçamento

Item Descrição Quant. Preço estimado (R$)
1 Conjunto para estudo de carga espećıfica do

elétron (e/m)
1 144.013,99

2 Conjunto para estudo de Franck-Hertz com
aquisição de dados

1 109.628,00

3 Efeito fotoelétrico e constante de Plank - se-
paração de linhas por filtros de interferência

1 133.720,98

4 Sistema de experimentos em difração de
elétrons

1 63.140,83

5 Sistema de experimentos em estrutura fina
espectral para 1 elétron e 2 elétrons

1 130.870,82

6 Equiĺıbrio radioativo e meia vida 1 75.086,49
7 Conjunto para estudo de nanotecnologia

(AFM)
1 878.327,68

8 Difratômetro de raios-X para difração em
amostras policristalinas

1 405.412,00

1.940.200,79

Tabela 1: Orçamento

1 - Conjunto para estudo de carga espećıfica do elétron (e/m) Conjunto de

componentes onde os elétrons deverão ser acelerados em um campo elétrico e deverá

ser inserido um campo magnético em ângulos atravessados com relação à direção de

deslocamento. A carga espećıfica do elétron deverá ser determinada pela tensão de

aceleração, a força do campo magnético e o raio da órbita do elétron. Este conjunto

deverá permitir a abordagem de: raios Catódicos; força de Lorentz; elétron dentro

de campos transversais; massa do elétron; carga do elétron; determinação da carga

espećıfica do elétron (e/mo) a partir da trajetória de um feixe de elétrons atraves-

sando campos elétricos e magnéticos transversais de intensidade variável. Deverá

permitir executar a seguinte tarefa: determinação da carga espećıfica do elétron

(e/m0) a partir da trajetória que um feixe de elétrons atravessando campos elétricos

e magnéticos transversais de intensidade variável. Deverá conter pelo menos: um

(1) tubo esférico de vidro com feixe estreito de diâmetro entre 160 e 180 mm –

com dois tubos de vidro cobertos com capas de plástico para fixação das bobinas de

Helmholtz, preenchido com gás neon, pressão de 0,1 Pa e comprimento total entre

460 e 480 mm; um par de bobinas de Helmholtz para gerar um campo magnético

homogêneo especialmente para o tubo de feixe estreito para determinação de e/m,
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duas bobinas idênticas, cada uma com base estável com soquetes numerados de 4

mm, barras remov́ıveis com suporte para o tubo de feixe estreito, as bobinas poderão

ser usadas individualmente e a qualquer distância, dimensões: diâmetro da bobina

entre 390 e 410 mm; número de espiras de cada bobina 154 espiras; resistência da

bobina 2,1 Ohm; corrente máxima por bobina 5 A; máxima densidade de campo

(5A) 3,5 mT; uma fonte de alimentação com tensão de sáıda 1: 0... 12 V-/0,5 A;,

estabilidade: ¡ 0,1 %, ondulação residual: ¡ 5 mV, tensão de sáıda 2: 0....50 V-/50

mA, estabilidade: 0,01 %, ondulação residual: ¡ 5 mV, tensão de sáıda 3/4: 300

V-/0....300 V-/50 mA, estabilidade: ¡ 0,01 %, ondulação residual: ¡ 20 mV, tensão

de sáıda 5: 6,3 V /2 A, consumo de energia: entre 90 e 110 VA, dimensões , com-

primento entre 210 e 250 mm, profundidade entre 220 e 240 mm, altura entre 160

e 180 mm; uma fonte de alimentação universal para serviço pesado versátil com as

seguintes caracteŕısticas: fonte de corrente direta: tensão direta de sáıda regulada,

estabilizada, e com ajuste cont́ınuo de 0...18 V; limite de corrente ajustável entre 0...

5 A; mostrador de LED para operação de corrente constante, proteção permanente

contra curto-circuito e protegida contra tensões externas, tensão de sáıda alternativa,

transformador múltiplo 2...15V, sáıdas galvanicamente separadas da grade principal,

capacidade total de carga (5A),proteção contra curto-circuito através de um fuśıvel

de proteção contra sobrecarga, todas as tensões de sáıda dispońıveis em soquetes de

segurança de 4 mm; dois (2) mult́ımetros digitais 3 1/2 d́ıgitos com proteção contra

sobrecarga; um conjunto de cabos de conexão, suficientes para montagem e execução

do experimento de forma a garantir a funcionalidade do equipamento e a segurança

dos usuários esses cabos de conexão devem ter as seguintes caracteŕısticas: fios de

cobre em revestimento flex́ıvel de plástico, plugue laminar de 4 mm, contatos feitos

de cobre e beŕılio, ambos com recobrimento de ńıquel, plugue deverá possuir um so-

quete axial para conexão de cabos adicionais, secção do fio de 2.5 mm2, capacidade

de carga cont́ınua de 32 A. Incluso deverá estar manual de instruções com proce-

dimento para realização do experimento, teoria, lista de materiais e os resultados

de medição. Todo este conteúdo de manual, v́ıdeo demonstrativo desenvolvido pelo

fabricante e catálogo serão solicitados e avaliados pela comissão técnica logo após a
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fase de lances, não sendo aceitáveis imagens meramente ilustrativas.

2 - Conjunto para estudo de Franck-Hertz com aquisição de dados Con-

junto onde os elétrons são acelerados em um tubo preenchido com vapor de mercúrio,

e a energia de excitação do mercúrio é determinada a partir da distância entre a

corrente de elétron em um campo elétrico variável oposto. Deverá proporcionar a

abordagem de energia, saltos quânticos e energia de excitação, além de realizar as

seguintes tarefas: Registrar a contracorrente direta I em um tubo Franck-Hertz em

função da tensão de anodo Ua e determinar a energia de excitação Ea a partir da

posição da corrente direta mı́nima ou máxima pela diferença de formação. Deverá

conter no mı́nimo: 1 (uma) unidade de controle Franck-Hertz, tensão de aqueci-

mento (Const.): 6,5 ± 0,5 V, tensão de aceleração até 99 V, contador de tensão:

0 a 12 V, tensão emissão de 0 a 6 V, tensão de aquecimento: 0 a 10 V, resolução

(todas as voltagens): 0,1 V, corrente da resistência: 400 mA, temperatura do aque-

cedor: 0 a 999 oC, corrente do ânodo : 0 a 50 nA, tensão de aceleração: 0 a 10

V (10 V 100 V), tensão de corrente ânodo β: 0 a 10 V (10 V 50 nA), sáıda

de dados: RS232 SubD-socket, exibição: LED de 7 segmentos, quatro modos de

operação: manualmente, rampa automática, dente de serra (osciloscópio) e de con-

trole de PC, controle de potência para aquecimento com tomada de segurança (600

W) e soquete tipo K para termopares, tomada para o cabo de conexão de 5 polos

para Hg / Ne-tubo; Um Tubo de Hg Franck Hertz ; Um cabo de ligação para tubo;

1(um) Forno de Franck-Hertz com potência de aquecimento mı́nima de 600 W e

temperatura até 300 °C; Um (1) Termopar tipo NiCr-Ni; um cabo blindado BNC,

l = 750mm ; um cabo RS232 9 pinos; Software de controle e aquisição de dados

para experimento de Franck-Hertz com as seguintes caracteŕısticas, ferramentas de

análise para valor médio, gradiente, integral, valores máximos, analise de Fourier,

ponto de equivalência, regressão linear, ferramentas de medição em cursores, zoom,

marca; funções de conversão em ABS, XŶ, quadrado, raiz, seno, cosseno, tangente,

arcseno, arccoseno, arctangente, logaritmo, constantes; possibilidade de exportação

dos dados obtidos para extensões; .xls, .doc, .ppt e outros; possibilidade de inserção
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de colunas na tabela de valores medidos para cálculos matemáticos e conversões, com

ajuste de função, onde se possa determinar a equação de uma função matemática,

que se ajusta melhor aos dados pontos de uma dada curva (menor desvio dos pontos

de dados), funções padrão já são dadas como amostras, mas que também permita

qualquer função personalizada que possa ser ajustada se a equação da função for

inserida, o software deverá conter as funções de ajuste, que podem ser aplicadas:

linha reta; parábola; polinômio de 3º grau; polinômio de 4º grau; polinômio de 5º

grau; oscilação senoidal; oscilação senoidal sem deslocamento; função exponencial;

Distribuição normal; distribuição normal em escala; distribuição normal em escala

com deslocamento; distribuição de Poisson; distribuição de Poisson escalonada; -

distribuição de Poisson escalonada com offset; o software deverá conter gerador de

função com este gerador de funções o usuário poderá gerar um canal de medição,

fornecendo uma função matemática, permitindo por exemplo, comparar uma curva

medida com uma curva teórica, o gerador deverá conter as funções básicas: dente de

serra, triangular, senoidal e quadrada, com ajustes de fase, ângulo de fase, frequência

(Hz) e faixa de tempo em ms. Incluso deverá estar manual de instruções com proce-

dimento para realização do experimento, teoria, lista de materiais e os resultados de

medição. Todo este conteúdo de manual e catálogo serão solicitados e avaliados pela

comissão técnica logo após a fase de lances, não sendo aceitáveis imagens meramente

ilustrativas.

3 - Efeito fotoelétrico e constante de Planck - separação de linhas por

filtros de interferência Conjunto onde uma fotocélula deverá ser iluminada com

uma fonte de luz de diferentes comprimentos de onda. A determinação do quantum

de ação Planck, ou constante de Planck (h), será determinada a partir da medida

das tensões fotoelétricas. Deverá proporcionar a abordagem do efeito fotoelétrico

externo, função trabalho, absorção, energia de fóton, anodo, catodo além de realizar

a seguinte tarefa: Determinação da constante de Planck a partir da medida das

tensões fotoelétricas em diferentes comprimentos de onda. Deverá incluir todos os

componentes necessários para a execução dos experimentos, incluindo pelo menos:
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1 (uma) fotocélula com suporte para detecção de (h) com diâmetro ativo da célula

de 15 mm, faixa de comprimento de onda de 185 - 650 nm, maior sensibilidade

em 340 nm, material do catodo Cs-Sb, sensibilidade de 110 uA/lm ou 70 mA/W,

corrente de catodo máxima 6 µA, tensão máxima 100 V, tensão de operação 15

V, corrente de escuro em 15 V aproximada de 2.0 pA, capacidade da célula de 1

pF; 1 (um) conjunto com 3 filtros de interferência com comprimentos de onda 578

nm, 546 nm, 436 nm e meia banda aproximada de 10 nm; 1 (um) conjunto com 2

filtros de interferência com comprimentos de onda de 405 nm, 360 nm e meia banda

aproximada de 10 - 15 nm; 1 (uma) lâmpada experimental 5; 1 (uma) fonte de

alimentação 0 ... 12 VDC / 6 V, 12 VAC, 230 V; 1 (um) amplificador universal; 2

(dois) mult́ımetros digitais; 1 (um) reostato, 100 ohms, 1.8 A; cabos de conexão de

plugue 4 mm, para 32 A, suficientes para funcionamento dos equipamentos de forma

segura. Incluso deverá estar manual de instruções com procedimento para realização

do experimento, teoria, lista de materiais e os resultados de medição. Todo este

conteúdo de manual e catálogo serão solicitados e avaliados pela comissão técnica

logo após a fase de lances, não sendo aceitáveis imagens meramente ilustrativas.

4 - Sistema de experimentos em difração de elétrons Conjunto de componen-

tes onde os elétrons são difratados de uma camada policristalina de grafite: anéis

de interferência aparecem em uma tela fluorescente. O espaçamento interplanar

em grafite é determinado a partir do diâmetro dos anéis e da tensão de aceleração.

Deverá permitir abordar reflexão de Bragg; método de Debye-Scherrer; planos de

rede; estrutura de grafite; ondas de materiais; equação de Broglie. Deverá permitir

executar as seguintes tarefas: medir o diâmetro dos mais pequenos anéis de difração

a diferentes tensões anódicas; Calcular o comprimento de onda dos elétrons a partir

das tensões anódicas; Determinar o espaçamento interplanar do grafite da relação

entre o raio dos anéis de difração e o comprimento de onda. Deverá ser composto por

pelo menos: 1(um) tubo de difração de elétrons em suporte apropriado, montado

para demonstração quantitativa da natureza das ondas assim como para demonstrar

as caracteŕısticas corpusculares dos elétrons com: esfera de cristal d = 130 mm, tela
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luminosa diâmetro entre 80 e 100 mm, Catodo: 6.3 V / 300 mA, máxima tensão do

anodo 5000 V;, corrente do anodo 0,1 mA e 4000 V; 1(um) conjunto de cabos de

conexão, 32 A, suficiente para o pleno funcionamento do equipamento dentro das

normas de segurança; 1(uma) fonte de alta tensão : 0 - 5000 VDC, máxima corrente

2 mA; tensão de aquecimento 6,3 VAC, máximo de 3 A; consumo máximo de 35 VA,

fuśıvel de segurança 3 A, reverśıvel, soquete 4 mm. Incluso deverá estar manual de

instruções com procedimento para realização do experimento, teoria, lista de ma-

teriais e os resultados de medição. Todo este conteúdo de manual e catálogo serão

solicitados e avaliados pela comissão técnica logo após a fase de lances, não sendo

aceitáveis imagens meramente ilustrativas.

5 - Sistema de experimentos em estrutura fina espectral para 1 elétron

e 2 elétrons Conjunto utilizado para determinação do comprimento de ondas de

linhas espectrais do Na, Hg, Cd e Zn, a partir da linha espectral conhecida do He,

para calibração do espectrômetro de difração. Este conjunto deverá permitir a abor-

dagem dos seguintes temas: espectrômetro de difração, momento angular, iteração

do momento de rotação orbital angular; multiplicidade, ńıvel de energia, extração de

energia, regras de seleção, parahélio, ortohélio, troca de energia, momento angular,

transições não permitidas. Deverá permitir executar as seguintes tarefas: espectros

de um elétron: 1- configurar o espectrômetro com uma grade de difração e deter-

minar a constante de grade usando valores de literatura para as linhas espectrais

viśıveis a partir de uma lâmpada de hélio; 2- com a medida constante de grade

determinada, os comprimentos de onda das linhas espectrais de sódio observáveis

pertencentes ao ńıvel dividido 3 2P determinam a diferença de energia entre o ńıvel 3

2P1/2 e 32P3/2 ; espectros de dois elétrons: 3- configurar o espectrômetro como um

prisma e determinar a função de dispersão do prisma usando valores de literatura

para as linhas espectrais viśıveis a partir de uma lâmpada de hélio; 4- determine os

comprimentos de onda das linhas espectrais de zinco, cadmio e mercúrio. Observar

o aumento das transições tripleto-singleto com aumento do número atômico. Para

isto deverá conter no mı́nimo: 1(um) espectrômetro de prismas para medição de
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linhas especiais assim como para determinação de ı́ndices de refração dos prismas

contendo: fenda de entrada ajustável, parafuso de retenção para cobertura de fenda;

fenda de entrada de fixação do anel de bloqueio; colimador; parafuso de bloqueio da

mesa do espectrômetro - para ajuste de altura e ângulo; mesa de espectrômetro com

furos roscados ; parafusos de pressão ajustados para nivelamento da mesa de es-

pectrômetro; ajuste de foco para telescópio ocular; porta ocular com ret́ıculo; ajuste

para largura da fenda; ajuste de foco para o telescópio colimador; ajuste fino para

rotação da mesa do espectrômetro com parafuso de bloqueio de rotação; parafuso de

bloqueio de rotação do telescópio ocular com ajuste fino; anel de bloqueio que fixa

o suporte ocular; suporte para redes de difração; placa circular e dois nônios com

cristais de aumento, telescópio com escala móvel, altura da base de entre 180 e 200

mm, ocular fmı́n = 178 mm, amplitude mı́nima de 15x; abertura total mı́nima =

32 mm; resolução angular mı́nima 30”(trinta segundos de grau) ou melhor; largura

entrada fenda: até 1,5 mm; diâmetro da mesa de prisma entre 80 e 90 mm; diâmetro

da escala: entre 175 e 178 mm, compacto com dois verniers angulares focalizando

unidades finas para fenda, suporte de grade e suporte de prisma inclúıdos 1(uma)

rede de difração, 600 linhas/mm ou mais ; 1(uma) lâmpada espectral de He, pico 9

luminância: 1,5 cd / cm2; tensão de operação : 60 V; potência : 55 W ; intensidade

da luz: 2 cd; corrente nominal: 1 A; posição: vertical; tipo: He; superf́ıcie luminosa

(mm): entre 12 e 16 x entre 6 e 9.;1(uma) lâmpada espectral de Na, pico 9, potência:

15W; luminância: 15 cd/ cm2; intensidade de luz: 40 cd; tensão de operação 15V ;

corrente nominal: 1 A; posição: vertical; superf́ıcie luminosa (mm): entre 12 e 16

x entre 6 e 8; 1(uma) lâmpada espectral de Hg 100, pico 9 luminância: 50 cd/cm2;

corrente nominal: 1 A; Tensão de 50 V: potência de 40 W; Intensidade luminosa :

50 cd; posição: vertical; bulbo interno: quartzo; superf́ıcie luminosa (mm): entre 18

e 21 x entre 5 e 8; 1(uma) lâmpada espectral de Cd, pico 9, luminância: 2 cd/cm2;

corrente nominal: 1 A; tensão de 15 V: potência de 15 W; intensidade luminosa : 1,2

cd; posição: vertical; bulbo interno: quartzo; superf́ıcie luminosa (mm): entre 12 e

16 x entre 6 e 8; 1(uma) Lâmpada espectral de Zn, pico 9 luminância: 0,7 cd/cm2;

corrente nominal: 1 A; tensão de 15 V: potência de 15 W; intensidade luminosa : 0,5
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cd; posição: vertical; bulbo interno: quartzo; superf́ıcie luminosa (mm): entre 12 e

16 x entre 6 e 8; 1 (uma) fonte de alimentação para lâmpadas espectrais, com pico 9

soquete e corrente nominal de 1 A, tensão de funcionamento 15 a 60 V, tensão sem

carga 220 V; 1(um) Suporte de lâmpada, pico 9, totalmente compat́ıvel e ajustável

ás lâmpadas espectrais. Incluso deverá estar manual de instruções com procedi-

mento para realização do experimento, teoria, lista de materiais e os resultados de

medição. Todo este conteúdo de manual e catálogo serão solicitados e avaliados pela

comissão técnica logo após a fase de lances, não sendo aceitáveis imagens meramente

ilustrativas.

6 - Equiĺıbrio radioativo e meia vida Conjunto de trabalho onde a meia-vida

de uma substância de Ba-137 elua (lavada) de um gerador de isótopo Cs-137 di-

retamente medida e também determinada a partir do aumento da atividade após

eluição. Deverá permitir abordar: substância pai; substância filha; taxa de decai-

mento; constante de desintegração ou decaimento; taxa de contagem; meia vida;

produto de desintegração. Deverá permitir executar as seguintes tarefas: 1 - me-

dir a atividade do gerador isotópico em função do tempo imediatamente após a

eluição; 2 - medir a atividade de uma solução recentemente elúıda de Ba-137 m

em função do tempo. Para isto deverá conter no mı́nimo: 1 (um) tubo contador

Geiger-Müller, tipo B, janela mica, densidade da janela de mica entre 2 e 3 mg/cm2,

tensão de operação mı́nimo 500 V, comprimento do plateau: 200 V, declive do pla-

teau: 0,04%/V, tempo morto máximo 100 µs, taxa zero: aprox. 15 pulsos/min,

1(um) contador digital visor LED de 4 d́ıgitos, altura entre 18 e 25 mm de altura,

4 tempos de medição padrão 1/10/60/100 s, sequência de medição automática com

memória de 10 s, tempo de medição livremente selecionável, soquete BNC para con-

tar o tubo 500 V, conexões de 4 mm para contagem de eventos com sinais TTL,

invólucro à prova de choque com alça de transporte, dimensões (mm) entre 185 e

95 x entre 135 e 145 x entre 125 e 135 mm; 1(uma) base de metal serigrafada com

escalas de distância e ângulo, escala de distância: 0 a 15 cm, escala de ângulo: 0 a ±

90o, dimensões (mm) 300 x 210 x 25 (tolerância de ± 5); 1(uma) fonte geradora de
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isótopo Cs-137 350, kBq acondicionada em estojo adequado; 1(um) par de béqueres

200 ml, vidro, forma baixa. Incluso deverá estar manual de instruções com procedi-

mento para realização do experimento, teoria, lista de materiais e os resultados de

medição. Todo este conteúdo de manual e catálogo serão solicitados e avaliados pela

comissão técnica logo após a fase de lances, não sendo aceitáveis imagens meramente

ilustrativas.

7 - Conjunto para estudo de nanotecnologia (AFM) Microscópio de força

atômica com os acessórios necessários ao bom desenvolvimento dos estudos e soluções

permitindo realizar as conexões e configurações necessárias para a execução dos di-

versos experimentos. O conjunto formado pelo microscópio de força atômica e pela

metodologia de ensino devem contemplar pelo menos os seguintes experimentos:

métodos de imagem básicos, espectroscopia básica de força, contraste de material,

MFM, imagem de amostras biológicas. Função e aplicações: deve ser compacto e

fácil de usar para visualizar as estruturas e imagem na escala micro e nano me-

tros. Deve ser desenvolvido para fins educacionais em curso de laboratório prático

e laboratórios de pré-pesquisa em f́ısica, qúımica, ciências da vida e ciências dos

materiais. Também deve ser adequado para determinar as caracteŕısticas do mate-

rial (por exemplo, rigidez, dureza, magnetização, material e de contraste de fase) e

de manipulação (por exemplo, litografia).Caracteŕısticas mı́nimas: dispositivo com-

pacto com o disco de amortecimento integrado e unidade de controle por baixo;

conjunto completo, incluindo amostras, cantilever, ferramentas e consumı́veis; ponta

de escaneamento cantilever padrão; cantilever de troca / uso fácil e seguro: meca-

nismo deslizante com desligamento automático do laser, sem alinhamento do laser,

trava mecânica para prolongar a vida útil; câmera digital para vista superior para

facilitar o posicionamento e lente de vista lateral para aproximação mais fácil e

rápida; portátil e compacto: transportável, fácil de instalar; único dispositivo para

medições mais estáveis; fácil de usar: ideal para ensino de nanotecnologia, preparar

os alunos para o trabalho em dispositivos de pesquisa de alto ńıvel e extensão; mesa

de amostra e ponta de escaneamento acesśıveis: troca rápida de ponta e amostra;

17



baixa voltagem de operação: seguro para qualquer usuário. Especificações técnicas

mı́nimas: cabeçote de digitalização com unidade de controle integrado em placa de

experimentação isolada de vibração: dimensões com largura e profundidade entre

200 mm e 220 mm e altura entre 170 mm e 200 mm; interface USB 2.0; mecanismo

deslizante para acessar ponta e a amostra, com retração automática do cabeçote de

digitalização e desligamento automático da iluminação da amostra; tampa trans-

parente para blindagem do fluxo de ar e acústica da amostra e do cabeçote de

digitalização; conversor DA de 16 bits para as três dimensões, conversor AD de 16

bits para no mı́nimo 7 canais de medição; velocidade máxima de digitalização de

60 ms/linha; no mı́nimo 2048 x 2048 pontos de dados; tipo de digitalização (ponta

de escaneamento): linear eletromagnética de baixa tensão; máxima faixa de digita-

lização: 70 micrômetros (± 10% de tolerância); máxima faixa Z: 14 micrômetros;

resolução mı́nima em XY: 1,1 nm; resolução em Z: 1,1 nm; ńıvel de rúıdo na me-

dida Z (modo estático RMS): 0,6 nm; ńıvel de rúıdo na medida Z (modo dinâmico

RMS): 0,5 nm; aproximação automática: vertical, faixa de 4 a 5 mm; tamanho da

amostra: 13 mm de diâmetro no máximo, montagem horizontal, fixação magnética;

Mesa xy com micrômetro: curso em cada sentido mı́nimo de +/- 5 mm; Alinha-

mento do cantilever automático; Sistema de câmera para visão superior: USB,

colorido, digital, 2048 x 1536 pixels, resolução menor que 2 um, zoom digital de

pelo menos 1x, 2x, 4x; campo de visão superior/lateral: 3 mm x 3 mm/5 mm x

5 mm; Iluminação da amostra: LED branco; espaço para configurações integradas

perto da amostra; possibilidade de contato elétrico externo das amostras; modos de

operação: força estática, força dinâmica, espectroscopia de força - distância, espec-

troscopia amplitude-distância, espectroscopia tensão-distância, modo de contraste

de fase, MFM, EFM; possibilidade de upgrade; conjunto de cantilever (4 x modo

estático, 4 x modo dinâmico); conjunto de 4 porta amostras; conjunto de pelo me-

nos 6 amostras diferentes, incluindo nanotubos, CD stamper, estrutura chip, seção

transversal da pele, microestrutura, bactéria staphylococcus; conjunto de ferramen-

tas para montagem do cantilever e amostras; fonte de alimentação 100 VAC a 240

VAC, 50 / 60Hz; cabo USB: comprimento de 3 m; software para medição, mani-
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pulação, análise e visualização (uma, duas e três dimensões); deve incluir guia rápido

de operação; peso não superior a 10 kg. Incluso deverá estar manual de instruções

com procedimento para realização do experimento, teoria, lista de materiais e os

resultados de medição. Todo este conteúdo de manual e catálogo serão solicitados

e avaliados pela comissão técnica logo após a fase de lances, não sendo aceitáveis

imagens meramente ilustrativas.

8 - Difratômetro de raios-X para difração em amostras policristalinas Con-

junto de trabalho que possua todo o hardware necessário ao bom desenvolvimento

dos estudos e soluções permitindo realizar as conexões e configurações necessárias

para a aplicação da lei de Bragg, identificação de fases cristalinas de amostras poli-

cristalinas a partir de um padrão de intensidade por ângulo de espalhamento (2θ),

determinação de tamanho do grão cristalino pela lei de Scherrer, determinação de ta-

manho do grão cristalino e microdeformação pela metodologia de Williamson-Hall,

investigação dos raios X caracteŕısticos do cobre, intensidade dos raios X carac-

teŕısticos como uma função da corrente do ânodo e a tensão de ânodo e lei de

Duane-Hunt. O conjunto deve ter potência mı́nima de 600 W (50 kV x 15 mA),

tubo com take-off angle de 6 graus, display eletrônico mostrando estado eletrônico

do detector e do gerador, lâmpada de alerta de raios X ligado, porta de proteção

permitindo que o disparo de raios X somente seja feito com a porta travada fazendo

uso de obturador rotatório, sistema de refrigeração integrado com capacidade para

600 W e exaustão por aletas e ventilador. O goniômetro deve ser vertical para

montagem da amostra na horizontal, faixa de ângulo de -3 até 145 graus em 2θ,

velocidade de escaneamento de 0,01 até 100o 2θ/min. O tubo de raios X deve ser

de cobre, potência de 2.0 kW e foco de 1 mm x 10 mm. O detector de raios X

deve ser 1D com área ativa mı́nima de 12,8 mm x 20 mm, pixel de 100 µm e 128

canais. Também deve ter modo programável de resolução em energia, possibilidade

de usar como detector pontual 0D, e velocidade de varredura de até 100 graus/min.

Deve incluir filtro de Ni para radiação de Cu, fendas soller para o feixe incidente e

difratado de 2,5 o, fenda divergente de 0,25 o, fendas anti-espalhamento de 0,625o,
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1,25o. O conjunto deve ter estágio de amostra com spinner para melhorar a es-

tat́ıstica dos difratogramas e trocador automático de amostra, incluir pelo menos 20

porta amostras de vidro com profundidade de 0,5 mm, 2 porta amostras de siĺıcio

baixo background, 10 porta amostras de Al para o trocador automático, 10 porta

amostras de vidro para o trocador automático, 2 porta amostra de Si baixo back-

ground. Também deve ter conjunto de preparação de amostra. O conjunto deve

possuir software de controle e coleta de dados com as seguintes funcionalidades:

ampliação, reset e deslocamento, superposição de vários padrões em 2D e 3D, pos-

sibilidade de mostrar análise completa ou apenas dos dados não tratados, mudar

eixo de 2θ para S ou Q, configurar cores, linhas e marcadores, copiar e colar para

outros softwares, integração ao banco de dados ICDD (International Centre for Dif-

fraction Data) e visualização em 3D. O software de tratamento de dados deve ter

as seguintes funcionalidades: busca automática de picos, eliminação do background

por função polinomial ou outra, remoção da componente Kα2, ajuste dos picos de

forma manual ou automática, correção para área banhada pelo feixe e pelo uso de

fendas variáveis, correção para a absorção em porta amostra capilares, correção de

Lorentz-Polarização para monocromadores, processar vários difratogramas simulta-

neamente, determinação de tamanho de grão cristalino usando um único pico, busca

no banco de dados ICDD, análise quantitativa usando curvas de calibração, uso de

padrão interno e externo, determinação de percentual de cristalinidade, método Ri-

etveld para o refinamento de estrutura.
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Cronograma

Metas a serem alcançadas Peŕıodo de execução (meses)

# Descrição 1o 2o 3o 4o 5o 6o

1 Submissão do projeto à Reitoria da UNILAB. X

2 Abertura do processo de PPD. X X

3 Empenho de compra X X

4 Recebimento dos equipamentos. X X

5 Inicio de funcionamento do laboratório X
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Anexo II - MAPA DE PREÇO - ICEN - Equipamentos 
Fisica Moderna.pdf



 ANEXO I - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item 
do 
TR

Descrição Quant.

Nova ND Comércio de 
Equipamentos 
Industriais e Didáticos 
Eireli – EPP
CNPJ: 25.071.761/0001-
65
Data pesquisa: 
20/04/2022

RAISA Produtos 
Eletrônicos LTDA
CNPJ: 94.553.617/0001-
88
Data pesquisa: 
02/05/2022

Marta Vitorino da Silva 
Comércio de 
Equipamentos 
Didáticos
CNPJ: 31.971.029/0001-
44
Data pesquisa: 
19/04/2022

DIMOPEL Comercial 
LTDA
CNPJ: 35.771.310/0001-
94
Data pesquisa: 
02/05/2022

Média do valor 
unitário (R$)

Valor total do 
item (R$)

1 Sistema de Experimentos em Estrutura Fina Espectral 
para 1 elétron e 2 elétrons.

1 R$ 89.180,49 R$ 93.206,60 - R$ 95.302,15 R$ 92.563,08 -R$ 92.563,08-     

2 Conjunto para Estudo de Franck-Hertz com Aquisição de 
Dados

1 R$ 125.756,90 R$ 131.203,14 R$ 122.235,66 R$ 129.758,36 R$ 127.238,52 -R$ 127.238,52-   

3 Conjunto para o Estudo do Equilíbrio Radioativo e Meia 
Vida

1 R$ 121.282,36 R$ 129.236,62 - R$ 127.568,39 R$ 126.029,12 -R$ 126.029,12-   

Valor global -R$ 345.830,72-   

Pesquisa de preços feita por Pesquisa de preços aprovada por
Assinatura: Assinatura: 
Nome: Marcus Aurelio Ribeiro Miranda Nome: Jober Fernando Sobczak
Cargo: Técnico de Laboratório/Física Cargo:  Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza
SIAPE nº 3210251 SIAPE nº 1972872
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.unilab.edu.br/
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º ......... 

 
 

 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, com sede no(a) Av. da Abolição, n. 3, CEP:
62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, na cidade de Redenção-Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.397.930/0001-
00, neste ato representada pelo seu pró-reitor de administração e infraestrutura, o senhor JONH WESLEY LOPES DA SILVA, nomeado pela
Portaria nº 126, de 29 de abril de 2022, publicada no DOU em 02 de maio de 2022, e no uso das atribuições delegadas através da Portaria n°
521, de 13 de maio de 2022, publicada no DOU de 18 de maio de 2022, portador da matrícula funcional n. 2155112, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 10/2022, publicada no ...... de
...../...../200....., processo administra�vo n.º 23282.000405/2022-48, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quan�dade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO 

1.1.  A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos para o Laboratório de Ó�ca e Física
Moderna - LOM, do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza - ICEN, especificados nos itens 1 a 3 do Termo de Referência, anexo ...... do
edital de Pregão nº 10/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2.  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

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

ITEM Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
 

 DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE DE
MEDIDA

REQUISIÇÃO
MÍNIMA POR

PEDIDO
QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

DO
ITEM

R$

1 Sistema de Experimentos em Estrutura Fina
Espectral para 1 elétron e 2 elétrons. 463442 UNIDADE 1 2   

2 Conjunto para Estudo de Franck-Hertz com
Aquisição de Dados 463442 UNIDADE 1 2   

3 Conjunto para o Estudo do Equilíbrio Radioa�vo e
Meia Vida 463442 UNIDADE 1 2   

VALOR TOTAL  
 

  

3.    ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S) 

3.1.    O órgão gerenciador será a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira - UNILAB

3.2.   Não haverá órgãos par�cipantes

 

 

4.  DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

 

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=445555&id_procedimento_atual=445555&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000079&infra_hash=5d333115cd7b0f59935017dccdf0ec592ffbaa37a71b6da0dab81a7c8e522fa6
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5.  VALIDADE DA ATA  

5.1.  A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da data da úl�ma assinatura deste termo, não podendo ser
prorrogada. 

 

6.  REVISÃO E CANCELAMENTO  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

6.7.   O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

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

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

6.7.4.    sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) par�cipante(s). 

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

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

6.9.1.   por razão de interesse público; ou 

6.9.2.   a pedido do fornecedor.  

 

7.    DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

 

8.   CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

8.3.   No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi�da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses

8.3.1 contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o
mesmo item na fase de lances
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8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de
2014.

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLE BARBOSA VASCONCELOS CAMPOS, GERENTE DE DIVISÃO, em 22/07/2022, às 15:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0504510 e o código CRC A2FC6EAD.

 

Criado por isabelle.barbosa, versão 8 por isabelle.barbosa em 22/07/2022 14:47:34.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.unilab.edu.br/
  

MINUTA - CONTRATO

Processo nº 23282.000405/2022-48

  

TERMO DE CONTRATO

COMPRA

Unidade Gestora: UNILAB

  

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA –
UNILAB E A EMPRESA
............................................................. . 

 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, com sede na cidade de Redenção-Ceará, na
Av. da Abolição, n. 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, inscrita no CNPJ sob o nº 12.397.930/0001-00, neste
ato representada pelo seu Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura JONH WESLEY LOPES DA SILVA, nomeado pela Portaria nº 126, de 29
de abril de 2022, publicada no DOU em 02 de maio de 2022, e no uso das atribuições delegadas através da Portaria n° 521, de 13 de maio de
2022, publicada no DOU de 18 de maio de 2022, portador da matrícula funcional n. 2155112, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) do CPF nº ........................., tendo em vista o que
consta no Processo nº 23282.000405/2022-48 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 10/2022, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos para o Laboratório de Ó�ca e Física Moderna -
LOM, do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza - ICEN, conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos no Termo de Referência,
anexo do Edital.

1.2. Este termo de contrato vincula-se ao edital do pregão, iden�ficado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE DE
MEDIDA

REQUISIÇÃO
MÍNIMA POR

PEDIDO
QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

DO
ITEM

R$

1 Sistema de Experimentos em Estrutura Fina
Espectral para 1 elétron e 2 elétrons. 463442 UNIDADE 1 2   

2 Conjunto para Estudo de Franck-Hertz com
Aquisição de Dados 463442 UNIDADE 1 2   

3 Conjunto para o Estudo do Equilíbrio Radioa�vo e
Meia Vida 463442 UNIDADE 1 2   

VALOR TOTAL  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, de 12 meses, com início a par�r da
data da úl�ma assinatura deste termo, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=445555&id_procedimento_atual=445555&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000079&infra_hash=5d333115cd7b0f59935017dccdf0ec592ffbaa37a71b6da0dab81a7c8e522fa6
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4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 
Fonte: 
Programa de Trabalho: 
Elemento de Despesa: 
PI: 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma
estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla
defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei nº
8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3.  Indenizações e multas. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permi�do à CONTRATADA caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Norma�va SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo adi�vo, dependerá de comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da cer�ficação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar
com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria des�nado à cedente (contratada) pela execução do
objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da u�lização de
ins�tutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº
10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das
na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÕES

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de Fortaleza/Ce para dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato depois de lido e achado em ordem, vai assinado, eletronicamente, pelos
contraentes. 

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLE BARBOSA VASCONCELOS CAMPOS, GERENTE DE DIVISÃO, em 22/07/2022, às 15:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0504506 e o código CRC A1886DEA.

Referência: Processo nº 23282.000405/2022-48 SEI nº 0504506

Criado por isabelle.barbosa, versão 13 por isabelle.barbosa em 22/07/2022 15:12:04.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

ANEXO IV DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2022 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA   

À Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB   

Avenida da Abolição nº 03 – Centro, Redenção/CE   

CEP: 62.790-000   

A/C: Coordenação de Licitações, Contrato e Patrimônio   

Referente: Pregão Eletrônico SRP nº 10/2022.   

DADOS DO PROPONENTE   

Razão Social:   

CNPJ/CPF:  

Endereço Completo:   

Fone/Fax:   

E-mail:   

Banco:_______  Nº Conta Corrente: __________ Agência:________   

A empresa ____________________________,  inscrita  no CNPJ/MF nº. __________________, neste ato 

representada por __________________________, abaixo assinada, propõe à Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB a entrega dos produtos abaixo indicados, conforme Anexo I – 

Termo de Referência do Edital referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 10/2022, nas seguintes condições:  
a) Proposta de preços:   

Item Descrição/Especificação Unidade de medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor Total (R$) 

       

Valor total (por extenso): _____________________________________________________  

b) Prazo de validade da proposta: "Inserir prazo de validade não inferior a 90 dias"  

c) Declaramos que os preços cotados estão de acordo com os do mercado local, conforme estabelece o art. 43, inciso 

IV, da Lei nº. 8.666/93.  

d) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo 

determinado no Edital, indicado para esse fim o(a) senhor(a) __________________________, carteira de identidade 

nº. ________________, CPF nº. ______________, ___________ (profissão), _______________ (função na empresa), 

residente na (rua ou avenida) __________________________, nº. __________, em ____________ (cidade), como 

responsável legal desta empresa.   

e) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas em Edital e seus 

Anexos.  

Observação: Os textos em vermelho são editáveis, pois tais informações deverão ser adaptadas de acordo com a 

proposta e em conformidade com as regras estabelecidas pelo Edital e seus anexos.     

Município/UF, ...... de ........................ de 20......  
  

_________________________________________________  
Responsável pela proposta (assinatura (conforme identidade), RG, CPF)  

  

  
_________________________________________________  

Responsável pela empresa (assinatura (conforme identidade), RG, CPF)  




