
 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 – PROCESSO Nº 138‐28/2022  

ANEXO I 
UASG: 462939 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O  presente  Termo  de  Referência  destina‐se  a  estabelecer  normas  relativas  à  aquisição  de 
materiais/serviços de projeto de estudo, bem como subsidiar as empresas interessadas na elaboração 
de suas propostas. 

O  presente  termo  rege‐se  pelo Decreto  nº  8.241,  de  21/05/2014,  aplicando‐se  subsidiariamente  as 
disposições da Lei nº 8.666/93. 

 

1. O OBJETO 
 

 
1.1. Constitui objeto deste Termo, Registro de Preços para  futura e eventual  aquisição de  itens de 
robótica, serviços e remanescentes, a fim de dar subsídios quanto à estrutura e desenvolvimento das 
atividades  à  equipe  de  coordenação  do  Projeto  nº  138  denominado  “Edital  05/2020  – 
Empreendedorismo inovador” de Apoio ao desenvolvimento de projetos de iniciação tecnológica no 
âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), selecionados por 
chamadas  públicas  voltadas  às  instituições  da  Rede,  juntamente  com  a  Fundação  de  Apoio  ao 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto). 
 
1.2. As condições, descrições e quantidades estão estabelecidas neste Termo de Referência. Havendo 
divergências  entre  a  descrição  do  objeto  constante  deste  edital  e  o  descrito  no  site 
www.gov.br/compras/pt‐br, no “SIASG” ou na Autorização de fornecimento, prevalecerá, sempre, a 
descrição no Edital, neste Termo de Referência e seus anexos. As descrições constantes na nota fiscal 
deverão estar conforme descrições deste Termo de Referência. 

 

1.3. Solicitamos  que  na  descrição  complementar  (site  www.gov.br/compras/pt‐br)  sejam 
apresentadas todas as informações do item cotado. 

 

1.4. Optou‐se pela aquisição por Sistema de Registro de Preços pela necessidade de parcelamento da 
entrega dos produtos, em razão da implantação do projeto, assim não sendo possível determinar o 
período exato para a entrega. 

 

1.5. Caso seja necessário, serão solicitados prospectos e/ou amostras dos itens à licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar. Caso não seja aceito o apresentado para análise, a licitante será 
desclassificada, sendo exigido do segundo colocado e assim sucessivamente, até ser classificada uma 
empresa que atenda plenamente  às  exigências do ato  convocatório. O prazo de envio  da  amostra 
deverá ser de até 3 (três) dias úteis. 

 

1.6. A  Autorização  de  Fornecimento  será  enviada,  preferencialmente,  por  e‐mail,  para  tanto  as 
empresas devem atualizar suas informações cadastrais no site www.gov.br/compras/pt‐br. 

 

1.7. Na nota fiscal, no campo “dados adicionais/informações complementares” as empresas deverão 
informar seus telefones, e‐mail e dados bancários. 
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1.8. O preço estimado poderá sofrer alteração até a data de abertura do Pregão. 

 
1.9. As licitantes vencedoras deverão atender a toda a legislação afeta à área e normas técnicas em 
vigor  correspondentes  aos  produtos,  pelos  órgãos  e  agências  reguladoras  competentes  e  também 
conforme indicação do fabricante/produtor. 

 
 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO 
 

2.1. A entrega de produtos diversos para atender as demandas, conforme especificações constantes 
do presente termo, sendo os itens/grupo de contratação exclusiva de ME/EPP/COOP. 

 

2.1.1. O  orçamento  total  estimado  para  a  aquisição  dos  materiais  e  serviços  é  de  R$  512.207,98 
(quinhentos e doze mil, duzentos e sete reais e noventa e oito centavos). O valor de referência foi 
obtido nos termos do Art. 4º, do Decreto nº 8.241, de 21/05/2014 e artigo 6º da IN nº 73, de 5 de agosto 
de 2020, sendo o preço máximo estimado e admitido por item: 
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1. 

- 

Geladeira 6 portas inox mínimo 1000 
litros, temperatura de trabalho de 0 a 
7ºC, 220 V 

Modelo de referencia: 
https://www.americanas.com.br/produt
o/3636031013?epar=bp_pl_00_go_agr
o_pmax_geral&opn=YSMESP&WT.src
h=1&gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA
6_IF4Xe8vIP5iL2Lji-
QXE5VmoHu3Kpdxgif68dFMhDuTp_x
9kAm7cXqJxoCdHkQAvD_BwE&volta
gem=220 

461009 Não Und 01 1% 6.571,60 6.571,60 

2. 

- 

Biorreator de imersão temporária com 
dez unidades. Características: 

- Equipamento utilizado para 
micropropagação de plantas em 
grande escala; ESPECIFICAÇÃO: - 
Alimentação: bi volt automático. - 
Dimensões: 900 x 450 x 620 mm 
(largura x profundidade x altura). - 
Interface: teclado e display LCD. - 
Fixação: via parafusos laterais em 
estante metálica. - Linha de ar: entrada 
para linha de ar livre de 

impurezas 15PSI ¼ BSP para 
acionamento de 4 válvulas solenóides 
para movimentação de fluxo 
positivo/negativo. - Composição: 
estrutura do módulo em alumínio. - 
Arranjo: pode ser montado 
verticalmente em estante metálica. - 
Painel de comando 220 volts para 
controle de sistema de ar via CLP 
(Comando lógico programável) com 
programações em segundos/minutos 
(dia a dia); - Envio e retorno do meio de 
cultura; 

- Tempo de pausa entre um processo e 

450322 Não Und 01 1% 28.895,04 28.895,04 
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outro; - Enriquecimento de Co2; - 
Iluminação; 

- Standby para iluminação em LED e 
Co2; -Sistema real-time clock -(RTC a 
falta de energia 

elétrica não afetará a programação); - 2 
mini compressores ultrassilenciosos 
(capacidade de 60 libras;- isento de 
óleo com abafador de ruído;- Tanque: 
25 litros;- Voltagem:220V/60Hz 

Monofásico; - Potência: 1 HP; -Vazão: 
135 L/min a 0 bar; -Vazão: 75 L/min a 6 
bar; -Pressão máxima: 8 bar/120 psi);- 
01 Estante com capacidade para 10 
biorreatores e dez reservatórios de 
meio, 5 litros Ptfe; - Mangueiras em 
silicone e poliuretano; - Conexões; 

Iluminação com LEDs full spectrum 
para crescimento de plantas; Garantia 
mínima: 01 ano. LINK: 
https://www.agroads.com.br/biorreator-
de-imersao-temporaria-foto-
bit_72511.html 

3. - Smart TV 70" com Wi-fi, Borda Infinita, 
Controle Remoto Único, Bluetooth. 
Potência de áudio de 20 W (RMS). 2 
Entradas HDMI. Conexões: Ethernet 
(LAN), Saída de Áudio Digital (òptica), 
Entrada de RF (terrestre/entrada de 
cabo), HDMI ARC, HDMI Quick Switch, 
Rede sem fio integrad. Dimensões: 95 x 
1,57 x 33 cm. Modelo de Referência: 
Samsung Crystal 4k UHD 70TU7000 ou 
melhor qualidade. 

484399 Não Und 04 1% 4.756,49 19.025,95 

4. 
- Caixa de Papelão tipo Corte e Vinco, 

modelo Correio, com tampas dobráveis 
em 4 abas, medidas aproximadas da 
caixa: 45x30x20 cm 

234529 Não Und 500 1% 9,44 4.720,00 

5. 
- Caixa com 500 unidades de parafuso 

chipboard cabeça chata phillips de 
tamanho 3,5mm x 25mm, fabricado em 
aço carbono, acabamento 
bicromatizado.  

(CHIPCH3.5X25BC - modelo de 
referência) 

265363 Não Cx 01 1% 62,40 62,40 

6. 
- Lençol de borracha para esteira na cor 

preta com espessura de 2mm e 
dimensões mínimas de 2 x 1,5m. 

63576 Não Und 02 1% 148,84 297,68 

7. 
- Máquina de costura portátil bivolt (ou 

220V), 14 pontos de costura em pontos 
retos, ziguezague e pontos elásticos, 
potencia mínima de 85 watts, 
velocidade mínima de 750 ppm, 3 
bobinas, garantia mínima de 1 ano.  

(Janome 2008S - modelo de referência) 

481694 Não Und 01 1% 1.689,18 1.689,18 

8. 
- Prego 13x18 polido de aço com cabeça 

(saco 1kg). 
444585 Não Saco 01 1% 32,72 32,72 

9. 
- Gravador de voz Descrição: - Grava até 

576 Horas; - Tela de LCD; - Possui 
memória interna de 8GB; - Funciona 
como MP3 player; - Compatível com 
Músicas: MP3, WMA; Reprodução 
através de alto-falantes de alta 
qualidade ou fone de ouvido; - Grava 
também via microfone externo (já 
incluso); - Alimentação 2 pilhas AAA 

475677 Não Und 01 1% 328,49 328,49 
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(não inclusas); - VOR Controle de 
gravação de voz; - Exibe horário em 
formato 24 horas; - Pode ser usado 
como Pen Drive (USB) - Dimensões: 11 
x 3 x 1.5 cm (CxLxA); - Peso: 44g; 
Funções: Gravador de voz com 
microfone capacitivo de alta 
sensibilidade embutido. Alcance do 
microfone: 8 m. Alto-falante embutido 
no aparelho. Reproduz pelo alto-falante 
ou pelo fone de ouvido ou pode-se 
plugar em qualquer aparelho de som 
para ouvir ou ainda passar os arquivos 
para o computador. Função repeat one 
/ all / A - B. Equalizador com vários 
modos (Normal, DBB, Jazz, Pop, 
Classic, Rock, Soft). Reproduz músicas 
em MP3. Utiliza 2 Pilhas AAA (Não 
inclusa). Função adiantar ou retroceder 
áudio FF / REW. Função Lock (trava os 
botões para prevenir esbarrão 
indesejado nos botões). Função pausa 
/ stop / power off. Funciona também 
como Pendrive, pode-se armazenar 
qualquer tipo de arquivo. Funções que 
permitem apagar um ou vários 
arquivos. Ajuste de volume de 
reprodução. Porta USB 2.0 compatível 
com 1.1. Entrada de áudio P2. Saída 
para fone de ouvido P2. Itens Inclusos: 
1 x Gravador voz 8GB; 1 x Cabo USB. 
Garantia mínima de 1 ano. 

10. 
- Extintor de Incêndio com carga de Pó 

Químico Seco (PQS) de 12Kg, classe 
ABC, portátil. Cilindro fabricado em 
aço, sem costura, pintado com tinta de 
proteção anticorrosiva e tinta de 
acabamento na cor vermelha e 
devidamente carregado e identificado 
de acordo com a legislação vigente. 
Produto novo, com lacre original sem 
violação e apresentação do Selo de 
Conformidade do INMETRO para 
extintores novos. Garantia mínima de 
um ano.  

Deverá ser fornecido também o 
suporte, fabricado em aço, para fixação 
do extintor na parede e placa de 
sinalização fotoluminescente, fabricada 
em pvc para identificação no local de 
acomodação do extintor. 

485199 Não Und 02 1% 325,44 650,89 

11. 
- Quadro Branco Magnético de escrita 

com moldura em alumínio, com 
medidas mínimas de 120x80cm, 
suporte para apagador e pincéis, chapa 
de aço e chapa de Fibra Madeira 
prensada. Sistema de fixação invisível, 
podendo ser instalado na vertical ou 
horizontal. Manual e acessórios para 
instalação deve 

482647 Não Und 01 1% 238,49 238,49 

12. 
- Cavalete flip-chart c/quadro branco 

magnético tripé 
472061 Não Und 02 1% 697,14 1.394,28 

13. 
- Adesivo com 850g para tubos e 

conexões de PVC rígido da linha 
soldável 

472187 Não Und 01 1% 80,32 80,32 

14. 
- Chulinha de 1/4″ – 50 Unidades - 

Aplicações: Criada para solucionar as 
dificuldades de vedação na instalação 
de roscas de 1/4”, dos 

466618 Não Und 01 1% 34,88 34,88 
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microaspersores, nebulizadores, 
gotejadores, conectores AD-1, 
tampões AD-1, em tubos rígidos como 
os de PVC e galvanizados. - 
Recomendações: Para a correta 
instalação, usar broca chata de 5/16″. 
Não utilizar com pressões superiores a 
40 mca. - Tecnologia: Confeccionadas 
em borracha flexível, permitem uma 
perfeita vedação. 
https://casairriga.com.br/produto/chulin
ha-1-4- irrigacao-microaspersores/ 

15. 
- Conector para microtudo de 4 mm 

interno - Utilizados para fazer conexão 
de microtubos de 4 mm interno utilizado 
para sistemas de irrigação por 
microaspersão e gotejamento. - 
Pontas: Grapa e Rosca 

480606 Não Und 50 1% 34,46 1.723,00 

16. 
- Kit para medida elétrico/eletrônicos 

contendo: (a) 4 multímetros com 
capacímetro; (b) 2 estações de 
soldagem com suporte a SMD; (c) 
insumos de solda do tipo estanho 
1.0mm => 12 rolos de 500g; (d) 2bkit de 
limpa contatos de circuitos 

467274 Não Kit 01 1% 3.863,09 3.863,09 

17. 
- Placa CGU raspeberry pi zero W 

anatel. A placa deve possuir as 
seguintes características: processador 
Broadcom BCM2835 ARM11 de 1GHz 
Single-core; GPU Dual Core VideoCore 
IV; memória: 512MB LPDDR2 RAM; 
Wifi: 802.11 b/g/n; bluetooth Low 
Energy (BLE) 4.1; alimentação 
5V/1.2A; conector de vídeo mini HDMI 
(1080p60); porta USB OTG (On-The-
Go) micro-usb; conector micro-usb 
para alimentação; GPIO de 40 pinos; 
pinos para botão de reset; pinos para 
saída RCA de vídeo composto; 
conector CSI para câmera; certificado 
de homologação Anatel 04906-17-
10629; dimensões: 65 x 30 x 5mm. 

478329 Não Und 04 1% 670,29 2.681,17 

18. 
- 

Mangueira de nível 468738 Não Metros 100 1% 18,33 1.833,00 

19. 
- 

PVC 40mm 339646 Não Und 300 1% 8,20 2.460,00 

20. 
- 

Tampa PVC 40mm 376907 Não Und 300 1% 3,88 1.164,75 

21. 
- Placa wifi ESP32 LoRa com display 

Led. Características do ESP32: chip 
base  ESP32-D0WDQ6,com 
processador mínimo de 32bit dual core, 
com clock ajustável mínimo de 80 MHz, 
voltagem de consumo de 2.7 à 3.6 
volts, corrente de  consumo de 80mA à 
500 mA. Características do Lora: Chip 
sx1276, com frequência de operação 
de 915 MHz, tensão de alimentação de 
1.8 à 3.7 volts e taxa de transferência 
Lora de 0.018 kbps à 37.5kbps. 

Compatibilidade com o leitor de tela 
ativada. 

474885 Não Und 08 1% 292,63 2.341,00 

22. 
- SLAMTEC RPLIDAR A2M8 360° Laser 

Scanner 
234430 Não Und 02 1% 2.859,52 5.719,03 
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23. 
- Câmera fotográfica com captura do 

infravermelho próximo 

 [(Red+Green+NIR (RGN, NDVI)/ 

 Vermelho + verde + NIR (OCN, NDVI)]. 
Equipamento para 

 captura de imagens com comprimento 
de luz do infravermelho 

 próximo de 850 nm, vermelha de 660 
nm e luz verde de 550 nm. 

 Dimensões: 59 x 41,5 x 36mm 
(comprimento x altura x 

 profundidade). Deve apresentar 
temporizador de intervalo 

 rápido (1,5 segundo para o modo JPG 
e 2,75 segundos para o 

 modo RAW + JPG). A câmera deve 
incluir um receptor GPS 

 USB externo para geo 

  

 -etiquetar automaticamente cada 
imagem 

 capturada. Os sensores devem ser de 
12 MP e lente nítida com 

 “no fisheye”. A captura de imagens 
deve ser por gatilho do 

 temporizador padrão ou pode ser 
enviado um sinal PWM 

 através de porta HDMI. Cartão de 
memória de no mínimo 

 128GB. 

 Resolução da imagem: 12 MegaPixel 
(4,000 x 3,000 px), 8MP; 

 Formato da imagem: RAW+JPG, JPG 
(RAW com 12bit por 

 canal, JPG com 8bit por canal); 

 Resolução de vídeo: 2160p24, 
1440p30, 1080p60, 720p60; 

 Formato de vídeo: MP4 (H.264 
Codec); 

 Lentes Ópticas: 87° HFOV (19mm) 
f/2.8 de abertura, 

 -1% 

  

 distorção extremamente baixa (“Non 

  

 -Fisheye”) Lentes de vidro; 

 Distância de amostragem do solo 
(GSD): 5.5 cm/px (2.17in/px) 

 at 120 m (~400 ft) AGL. Deve conter 
Sensor Sony Exmor R 

 IMX117 12MP (Bayer RGB) e 
apresentar GPS/GNSS (externo); 

 Velocidade de captura: RAW+JPG: 
2.75 segundos / foto. 

 JPG: 1.5 segundo por foto; 

474917 Não Und 02 1% 3.790,23 7.580,47 
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 Gatilho Remoto PWM via porta HDMI; 

 Bateria Remomível Li 

  

 -ion (1200mAh); 

  

 Consumo de envergia: 5.2V 0.2A (sem 
bateria), 5.2V 

 0.4A (com bateria); 

 Peso: 50g (1.8 oz) (sem bateria), 76g 
(2.7 oz) (com bateria) 

 Dimensões: 59 x 41.5 x 36mm 
(comprimento x altura x 

 profundidade) 

 Balanço de branco automático / luz do 
dia / nublado / tungstênio 

 / fluorescente / azul / azul claro / 
vermelho / vermelho claro / 

 personalizado. 

 Intervalo de captura: 0.5sec, 1sec, 
2sec, 5sec, 10sec, 30sec, 

 1min, 5min, 10min, 30min, 1hour, 
2hours, 6hours, 12hours, 

 24hours; 

 ISO: 50 / 100 / 200 / 400, Auto; 

 Velocidade do Shutter: 1/2000, 1/1000, 
1/500, 1/250, 1/125, 

 1/90, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30, 60, Auto; 

 Exposição: +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / 
+0.67 / +0.33 / 

 +0.0 / 

 -0.33 / 

 -0.67 / 

 -1.0 / 

 -1.33 / 

 -1.67 / 

 -2.0; 

 Média de Medição / Centro / Ponto; 

 Cor: Normal / Preto e Branco / Sépia / 
Vívido; 

 Nitidez: Forte / Média / Suave; 

 Modo de captura: individual / 
sequência 3 / sequência 10; 

 Tela de toque LCD colorida ultra 
brilhante de 2,0” LCD; 

 Saída de vídeo: HD 1080p (HDMI 
Micro), SD 480p ( opção 

 de Cabo opcional USB FPV) 

 Modo TV: NTSC* / PAL; 

 Bateria de entrada de energia, USB 
(cabo Micro 

  

 -A incluído, e 
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 com opção de cabo Micro USB FPV); 

 Auto Power On (quando ligado à porta 
USB) ON / OFF; 

 Idioma OSD Inglês, francês, espanhol, 
português Brasil, 

 holandês, tcheco, polonês, alemão, 
italiano, chinês, russo, 

 japonês, coreano; 

 Frequência: 60Hz / 50Hz; 

 OSD Display: ON / OFF; 

 Opção de data, som, rotação vertical e 
captura rápida: ligado ou 

 desligado (ON / OFF); 

 Desligamento automático: OFF / 1min 
/ 3min / 5min / 10min / 

 15min / 30min / 60min; 

 Hibernação automática: 1min / 3min / 
5min / OFF; 

 Acessórios incluídos: Receptor GPS 
USB, bateria, tampa da 

 lente, cabo de carga USB, manual. 
24. 

- Câmera fotográfica com captura do 
infravermelho próximo 

 [(Orange+Cyan+NIR (OCN, NDVI) / 
Laranja + Ciano + NIR (OCN, 

 NDVI)]. Equipamento para captura de 
imagens de comprimento 

 de luz do infravermelho próximo de 
808 nm, laranja de 615 nm e 

 ciano de 490 nm. Dimensões: 59 x 
41,5 x 36mm (comprimento x 

 altura x profundidade). Deve 
apresentar temporizador de 

 intervalo rápido (1,5 segundo para o 
modo JPG e 2,75 segundos 

 para o modo RAW + JPG). A câmera 
deve incluir um receptor 

 GPS USB externo para geo-etiquetar 
automaticamente cada 

 imagem capturada. Os sensores 
devem ser de 12 MP e lente 

 nítida com “no fisheye”. A captura de 
imagens deve ser por gatilho 

 do temporizador padrão ou pode ser 
enviado um sinal PWM 

 através de porta HDMI. Cartão de 
memória de no mínimo 128GB. 

 Resolução da imagem: 12 MegaPixel 
(4,000 x 3,000 px), 8MP; 

 Formato da imagem: RAW+JPG, JPG 
(RAW com 12bit por canal, 

 JPG com 8bit por canal); 

 Resolução de vídeo: 2160p24, 
1440p30, 1080p60, 720p60; 

 Formato de vídeo: MP4 (H.264 

474917 Não Und 02 1% 3.790,23 7.580,47 
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Codec); 

 Lentes Ópticas: 87° HFOV (19mm) 
f/2.8 de abertura, -1% 

 distorção extremamente baixa (“Non-
Fisheye”) Lentes de vidro; 

 Distância de amostragem do solo 
(GSD): 5.5 cm/px (2.17in/px) at 

 120 m (~400 ft) AGL. Deve conter 
Sensor Sony Exmor R IMX117 

 12MP (Bayer RGB) e apresentar 
GPS/GNSS (externo); 

 Velocidade de captura: RAW+JPG: 
2.75 segundos / foto. 

 JPG: 1.5 segundo por foto; 

 Gatilho Remoto PWM via porta HDMI; 

 Bateria Remomível Li 

  

 -ion (1200mAh); 

  

 Consumo de envergia: 5.2V 0.2A (sem 
bateria), 5.2V 0.4A (com 

 bateria); 

 Peso: 50g (1.8 oz) (sem bateria), 76g 
(2.7 oz) (com bateria) 

 Dimensões: 59 x 41.5 x 36mm 
(comprimento x altura x 

 profundidade) 

 Balanço de branco automático / luz do 
dia / nublado / tungstênio 

 / fluorescente / azul / azul claro / 
vermelho / vermelho claro / 

 personalizado. 

 Intervalo de captura: 0.5sec, 1sec, 
2sec, 5sec, 10sec, 30sec, 

 1min, 5min, 10min, 30min, 1hour, 
2hours, 6hours, 12hours, 

 24hours; 

 ISO: 50 / 100 / 200 / 400, Auto; 

 Velocidade do Shutter: 1/2000, 1/1000, 
1/500, 1/250, 1/125, 1/90, 

 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 
20, 30, 60, Auto; 

 Exposição: +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / 
+0.67 / +0.33 / 

 +0.0 / 

 -0.33 / 

 -0.67 / 

 -1.0 / 

 -1.33 / 

 -1.67 / 

 -2.0; 

 Média de Medição / Centro / Ponto; 

 Cor: Normal / Preto e Branco / Sépia / 
Vívido; 
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 Nitidez: Forte / Média / Suave; 

 Modo de captura: individual / 
sequência 3 / sequência 10; 

 Tela de toque LCD colorida ultra 
brilhante de 2,0” LCD; 

 Saída de vídeo: HD 1080p (HDMI 
Micro), SD 480p ( opção de 

 Cabo opcional USB FPV) 

 Modo TV: NTSC* / PAL; 

 Bateria de entrada de energia, USB 
(cabo Micro 

  

 -A incluído, e 

  

 com opção de cabo Micro USB FPV); 

 Auto Power On (quando ligado à porta 
USB) ON / OFF; 

 Idioma OSD Inglês, francês, espanhol, 
português Brasil, 

 holandês, tcheco, polonês, alemão, 
italiano, chinês, russo, 

 japonês, coreano; 

 Frequência: 60Hz / 50Hz; 

 OSD Display: ON / OFF; 

 Opção de data, som, rotação vertical e 
captura rápida: ligado ou 

 desligado (ON / OFF); 

 Desligamento automático: OFF / 1min 
/ 3min / 5min / 10min / 

 15min / 30min / 60min; 

 Hibernação automática: 1min / 3min / 
5min / OFF; 

 Acessórios incluídos: Receptor GPS 
USB, bateria, tampa da 

 lente, cabo de carga USB, manual. 
25. 

- Câmera fotográfica com captura do 
infravermelho próximo 

 NIR+Green+Blue (NGB, ENDVI)/ 

 Infravermelho próximo + verde + azul 
(OCN, NDVI)]. 

 Equipamento para captura de imagens 
com comprimento de luz 

 do infravermelho próximo de 850nm, 
verde de 550nm e azul de 

 475nm. Dimensões: 59 x 41,5 x 36mm 
(comprimento x altura x 

 profundidade). Deve apresentar 
temporizador de intervalo 

 rápido (1,5 segundo para o modo JPG 
e 2,75 segundos para o 

 modo RAW + JPG). A câmera deve 
incluir um receptor GPS 

 USB externo para geo 

  

474917 Não Und 02 1% 3.789,69 7.579,37 
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 -etiquetar automaticamente cada 
imagem 

 capturada. Os sensores devem ser de 
12 MP e lente nítida com 

 “no fisheye”. A captura de imagens 
deve ser por gatilho do 

 temporizador padrão ou pode ser 
enviado um sinal PWM 

 através de porta HDMI. Cartão de 
memória de no mínimo 

 128GB. 

 Resolução da imagem: 12 MegaPixel 
(4,000 x 3,000 px), 8MP; 

 Formato da imagem: RAW+JPG, JPG 
(RAW com 12bit por 

 canal, JPG com 8bit por canal); 

 Resolução de vídeo: 2160p24, 
1440p30, 1080p60, 720p60; 

 Formato de vídeo: MP4 (H.264 
Codec); 

 Lentes Ópticas: 87° HFOV (19mm) 
f/2.8 de abertura, 

 -1% 

  

 distorção extremamente baixa (“Non 

  

 -Fisheye”) Lentes de vidro; 

 Distância de amostragem do solo 
(GSD): 5.5 cm/px (2.17in/px) 

 at 120 m (~400 ft) AGL. Deve conter 
Sensor Sony Exmor R 

 IMX117 12MP (Bayer RGB) e 
apresentar GPS/GNSS (externo); 

 Velocidade de captura: RAW+JPG: 
2.75 segundos / foto. 

 JPG: 1.5 segundo por foto; 

 Gatilho Remoto PWM via porta HDMI; 

 Bateria Remomível Li 

  

 -ion (1200mAh); 

  

 Consumo de envergia: 5.2V 0.2A (sem 
bateria), 5.2V 

 0.4A (com bateria); 

 Peso: 50g (1.8 oz) (sem bateria), 76g 
(2.7 oz) (com bateria) 

 Dimensões: 59 x 41.5 x 36mm 
(comprimento x altura x 

 profundidade) 

 Balanço de branco automático / luz do 
dia / nublado / tungstênio 

 / fluorescente / azul / azul claro / 
vermelho / vermelho claro / 

 personalizado. 
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 Intervalo de captura: 0.5sec, 1sec, 
2sec, 5sec, 10sec, 30sec, 

 1min, 5min, 10min, 30min, 1hour, 
2hours, 6hours, 12hours, 

 24hours; 

 ISO: 50 / 100 / 200 / 400, Auto; 

 Velocidade do Shutter: 1/2000, 1/1000, 
1/500, 1/250, 1/125, 

 1/90, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30, 60, Auto; 

 Exposição: +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / 
+0.67 / +0.33 / 

 +0.0 / 

 -0.33 / 

 -0.67 / 

 -1.0 / 

 -1.33 / 

 -1.67 / 

 -2.0; 

 Média de Medição / Centro / Ponto; 

 Cor: Normal / Preto e Branco / Sépia / 
Vívido; 

 Nitidez: Forte / Média / Suave; 

 Modo de captura: individual / 
sequência 3 / sequência 10; 

 Tela de toque LCD colorida ultra 
brilhante de 2,0” LCD; 

 Saída de vídeo: HD 1080p (HDMI 
Micro), SD 480p ( opção 

 de Cabo opcional USB FPV) 

 Modo TV: NTSC* / PAL; 

 Bateria de entrada de energia, USB 
(cabo Micro 

  -A incluído, e com opção de cabo 
Micro USB FPV); 

 Auto Power On (quando ligado à porta 
USB) ON / OFF; 

 Idioma OSD Inglês, francês, espanhol, 
português Brasil, 

 holandês, tcheco, polonês, alemão, 
italiano, chinês, russo, 

 japonês, coreano; 

 Frequência: 60Hz / 50Hz; 

 OSD Display: ON / OFF; 

 Opção de data, som, rotação vertical e 
captura rápida: ligado ou 

 desligado (ON / OFF); 

 Desligamento automático: OFF / 1min 
/ 3min / 5min / 10min / 

 15min / 30min / 60min; 

 Hibernação automática: 1min / 3min / 
5min / OFF; 

 Acessórios incluídos: Receptor GPS 
USB, bateria, tampa da 
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 lente, cabo de carga USB, manual. 

26. 
- Câmera fotográfica para captura de 

imagens “na beira do 

 vermelho” (RedEdge (RE)). 
Equipamento com capacidade de 

 captura de imagens captura de 
imagens “na beira do vermelho”, 

 com comprimento de ondas de 725nm 
(nanômetros) 

 - RedEdge. 

 Dimensões: 59 x 41,5 x 36mm 
(comprimento x altura x 

 profundidade). Deve apresentar 
temporizador de intervalo 

 rápido (1,5 segundo para o modo JPG 
e 2,75 segundos para o 

 modo RAW + JPG). A câmera deve 
incluir um receptor GPS 

 USB externo para geo 

  

 -etiquetar automaticamente cada 
imagem 

 capturada. Os sensores devem ser de 
12 MP e lente nítida com 

 “no fisheye”. A captura de imagens 
deve ser por gatilho do 

 temporizador padrão ou pode ser 
enviado um sinal PWM 

 através de porta HDMI. Cartão de 
memória de no mínimo 

 128GB. 

 Resolução da imagem: 12 MegaPixel 
(4,000 x 3,000 px), 8MP; 

 Formato da imagem: RAW+JPG, JPG 
(RAW com 12bit por 

 canal, JPG com 8bit por canal); 

 Resolução de vídeo: 2160p24, 
1440p30, 1080p60, 720p60; 

 Formato de vídeo: MP4 (H.264 
Codec); 

 Lentes Ópticas: 87° HFOV (19mm) 
f/2.8 de abertura, 

 -1% 

  

 distorção extremamente baixa (“Non 

  

 -Fisheye”) Lentes de vidro; 

 Distância de amostragem do solo 
(GSD): 5.5 cm/px (2.17in/px) 

 at 120 m (~400 ft) AGL. Deve conter 
Sensor Sony Exmor R 

 IMX117 12MP (Bayer RGB) e 
apresentar GPS/GNSS (externo); 

 Velocidade de captura: RAW+JPG: 

474917 Não Und 02 1% 3.026,96 6.053,92 



 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 – PROCESSO Nº 138‐28/2022  

2.75 segundos / foto. 

 JPG: 1.5 segundo por foto; 

 Gatilho Remoto PWM via porta HDMI; 

 Bateria Remomível Li 

  

 -ion (1200mAh); 

  

 Consumo de envergia: 5.2V 0.2A (sem 
bateria), 5.2V 

 0.4A (com bateria); 

 Peso: 50g (1.8 oz) (sem bateria), 76g 
(2.7 oz) (com bateria) 

 Dimensões: 59 x 41.5 x 36mm 
(comprimento x altura x 

 profundidade) 

 Balanço de branco automático / luz do 
dia / nublado / tungstênio 

 / fluorescente / azul / azul claro / 
vermelho / vermelho claro / 

 personalizado. 

 Intervalo de captura: 0.5sec, 1sec, 
2sec, 5sec, 10sec, 30sec, 

 1min, 5min, 10min, 30min, 1hour, 
2hours, 6hours, 12hours, 

 24hours; 

 ISO: 50 / 100 / 200 / 400, Auto; 

 Velocidade do Shutter: 1/2000, 1/1000, 
1/500, 1/250, 1/125, 

 1/90, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20, 30, 60, Auto; 

 Exposição: +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / 
+0.67 / +0.33 / 

 +0.0 / 

 -0.33 / 

 -0.67 / 

 -1.0 / 

 -1.33 / 

 -1.67 / 

 -2.0; 

 Média de Medição / Centro / Ponto; 

 Cor: Normal / Preto e Branco / Sépia / 
Vívido; 

 Nitidez: Forte / Média / Suave; 

 Modo de captura: individual / 
sequência 3 / sequência 10; 

 Tela de toque LCD colorida ultra 
brilhante de 2,0” LCD; 

 Saída de vídeo: HD 1080p (HDMI 
Micro), SD 480p ( opção 

 de Cabo opcional USB FPV) 

 Modo TV: NTSC* / PAL; 

 Bateria de entrada de energia, USB 
(cabo Micro 
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 -A incluído, e 

  

 com opção de cabo Micro USB FPV); 

 Auto Power On (quando ligado à porta 
USB) ON / OFF; 

 Idioma OSD Inglês, francês, espanhol, 
português Brasil, 

 holandês, tcheco, polonês, alemão, 
italiano, chinês, russo, 

 japonês, coreano; 

 Frequência: 60Hz / 50Hz; 

 OSD Display: ON / OFF; 

 Opção de data, som, rotação vertical e 
captura rápida: ligado ou 

 desligado (ON / OFF); 

 Desligamento automático: OFF / 1min 
/ 3min / 5min / 10min / 

 15min / 30min / 60min; 

 Hibernação automática: 1min / 3min / 
5min / OFF; 

 Acessórios incluídos: Receptor GPS 
USB, bateria, tampa da 

 lente, cabo de carga USB, manual. 
27. 

- 
CNC Shield V3.0 para arduino 473644 Não Und 06 1% 56,94 341,64 

28. 
- Sistema portátil de aquisição e registro 

de dados para monitoramento de CO2 
temperatura e umidade relativa 

Especificação: 

01- mecanismo para penetrar na 
massa de grão para coletar o nível de 
CO2. 

02- software gerenciar e disponibilizar 
os dados e históricos  via WEB. 

03- permite agregar sensores de 
temperatura para a massa do grão. 

04- sensores de temperatura para 
medir dentro da faixa -55 a + 125 graus 
Celsius. 

05- estação meteorológica para medir a 
temperatura e umidade do ambiente 
onde estão instalados os silos de 
armazenamento. 

06- permite acionar automaticamente 
os ventiladores da aeração sempre que 
for necessário ou conforme definições 
prévias. 

07- permite verificar a tendência da 
temperatura da massa de grão dentro 
do silo. 

08- permite verificar o nível de produto 
dentro do silo e estimar a quantidade 
armazenada 

09- permite indicar o produto que está 
armazenado, variedade, safra a que 
corresponde, umidade do grão no 

381575 Não Und 01 1% 46.476,66 46.476,66 
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momento em que foi armazenado. 

10- apresenta gráfico para umidade 
relativa do ar exterior X diferença de 
temperatura entre grãos e ar exterior; 
para a aeração dos grãos 
armazenados. 

11- apresenta gráfico temperatura do 
grão X teor de umidade; para a 
conservação dos grãos armazenados. 

12- permite identificar o melhor 
momento para aerar o produto 
armazenado baseado nos gráficos 
indicados dos itens 9 e 10. 

13- apresenta gráfico e histórico para 
analisar a variação do CO2 com filtros 
por dia ou por semana ou por mês. 

14- apresenta gráfico e histórico para 
analisar a medição do CO2 em tempo 
real. 

15- faixa de medição CO2 de 0 a 
10.000ppm 

16- precisão na medição de CO2 +- 3% 

17- informa o consumo de energia dos 
ventiladores da aeração. 

18- permite fazer download dos 
históricos nos formatos SVG, PNG e 
CSV. 

19- todas as informações indicadas 
antes são aplicadas para silos e 
graneleiros. 

20- sistema modulado, para cada silo 
ou graneleiro adicionado, apenas é 
necessário criar um módulo com as 
respectivas características. 

21- controle de usuário. 
29. 

- Perfil de alumínio, estrutura de 
Aluminio 40 mm x 40 mm Perfil 

leve. Código do produto =LEGP40105 

451549 Não Und 20 1% 412,04 8.240,70 

30. 
- Sensor fotoelétrico, modelo curta 

distância, distância ajustável 20 - 100 
mm, Distância de detecção 5 - 100 mm,  
Diâmetro do spot de luz Ø10mm a 100 
mm, Histerese 3%, Conexão M8 / 4 
pinos, peso 10g, Corrente máx. de 
consumo 30mA, Saída de controle PNP 
ou NPN / máx.100mA / 30Vcc,, Tempo 
de resposta 500 µs, Alvo padrão papel 
branco 100 x 100 mm, Circuito de 
proteção curto-circuito e inversão, 
Objeto detectével opaco, translúcido e 
transp., Programação da saída light on 
/ dark on programável, Led verde / Led 
laranja energizado e estável / saída 
energizada, Imunidade a luz solar / 
incand. 10.000 lux máx. / 3.000 lux 
máx., Temperatura de operação - 25 °C 
a 55 °C, Grau de proteção IP67, 
Material do Invólucro / Lente ABS / 
PMMA . Semelhante a marca Optex 
modelo BGS-Z10CN 

479992 Não Und 01 1% 892,44 892,44 

31. 
- Placas de PTG transparente, , com 

corte de 2,0 m x1,0 m x 3,0 mm 
(espessura)  

Material PTG : Chapas de PETG a ser 

477106 Não Und 16 1% 437,54 7.000,56 
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aplicadas no desenvolvimento de 
estrutura de um  protótipo , modelo de 
uma cabine, deve ter resistência e 
permitir manuseio sem fraturas, em 
Polietileno Tereftalado, modificado com 
Glicol. 

32. 
G1 Puxador em poliamida (*), para abrir e 

fechar porta, dimensões de  196 mm x 
50 mm x 30 mm 

Modelo de referência: Engelegho 
(Nome da Empresa)  - Código do 
produto = 196 

480521 Não Und 02 1% 23,74 47,48 

33. 
G1 Tira de acabamento (*), Cor azul, 

Dimensões de 11,8 mm x 12,5mm x 
7,5mm 

Tira para acabamento dos vãos (da 
Cabine que montaremos). 

Fornecedor de referência: 

Engelegho (Nome da Empresa) - 
Código do produto = LEGS 15001 

484670 Não Metro 60 1% 27,81 1.668,60 

34. 
G1 Capa de fechamento (*): Capa para 

fechar as extremidades (acabamento). 

Fornecedor de referência: 

Engelegho (Nome da Empresa) - 
Código do produto = LEGS 00402 (Cor 
AZUL) Pág 39 no catálogo 

484670 Não Und 10 1% 8,58 85,80 

35. 
G1 Cantoneira para montagem (*) 

Dimensão: 40mm x 40mm x 30mm com 
kit canal 8 

Descrição: Cantoneira para ser fixada 
no assoalho para não movimentar a 
estrutura. 

 

Fornecedor de referência: 

Engelegho (Nome da Empresa) - 
Código do produto = LEGP 38302 (pág. 
37 do catálogo) 

472142 Não Kit 10 1% 29,92 299,20 

36. 
G1 Porca martelo T para canal 8 mmm, 

M6(*), para perfil base 40 

Dimensões: 8 mm x 16 mm x 6 mm 
(Dimensões da porca martelo para o 
perfil de 40 mm) 

Porca martelo M6 utilizada para 
montagem dos perfis e fixação das 
peças. 

 

Fornecedor de referência: 

Engelegho (Nome da Empresa) - 
Código do produto = LEGS 18006 (pág. 
34 do catálogo) 

481633 Não Und 50 1% 6,82 341,00 

37. 
G1 Conectores Universais(*), base 40, 

Conectores para base 40mm. 
Conectores para montagem dos perfis 
de alumínio 40 mmx 40 mm 

Fornecedor de referência: 

Engelegho (Nome da Empresa) - 
Código do produto = LEGS 41010 
(catálogo pág.28) 

482038 Não Und 60 1% 14,35 861,00 
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38. 
- Parafuso Allen com cabeça Zincado, 

Dimensões: M6 x 20mm,  Para fixação 
e montagem de peças 

364723 Não Und 60 1% 1,31 78,60 

39. 
- Parafuso Allen com cabeça Zincado, 

M6 x 16mm, para fixação e montagem 
de peças 

364723 Não Und 50 1% 1,31 65,60 

40. 
- Conjunto de acessórios 

complementares para impressoras 3D: 
1) Mesa aquecida de dimensões 
32x21, 2) Conjunto 02 bicos extrusores 
para impressora de filamento 
compatível com a marca 3D Cloner 
DHG2 3) Equipamento de lavagem e 
cura, marca de referência: MÁQUINA 
DE LAVAGEM E CURA 3D UW-02 - 
CREALITY. (Vide:  

 
<https://www.3dprime.com.br/maquina
-de-lavagem-e-cura-3d-uw-02-
creality?utm_source=GoogleShopping
&utm_campaign=Comparador&mprice
=1499&gclid=CjwKCAjwoduRBhA4Eiw
ACL5RP0_phV-ro6WjbUpPAA7O-
MT9E_mliVTBuCHgTK_xHgQzY2asJ
Nx5zhoCnogQAvD_BwE>) 

 

Fornecedor de referência que atendeu 
outros projetos do IFPR Campus 
Londrina: 
https://www.labmaker.com.br/. 

481344 Não Conj. 01 1% 2.447,20 2.447,20 

41. 
- Conjunto de dois Aparelhos para 

ozonioterapia composto por gerador de 
uso clínico odontológico e outro de 
controle/sanitização de ambiente: 1) 
Aparelho gerador de ozônio: integrado 
à maleta e possuir peso máximo total 
de 8kg, com o cilindro de oxigênio 
incluso. Dimensões aproximadas de 29 
x 40 x 18 cm, Tensão de 
Alimentaçã:100 a 240 V (seleção 
automática), com Catalisador de O3 e 
Controle de Gás com Válvulas 
Solenóides, Componentes Internos, 
Painel de Leitura Digital - Display de 
LCD, Fluxo de Gás entre 0,6 l/min a 1 
l/min - regulado automaticamente pelo 
equipamento, independente da válvula 
reguladora e fluxômetro, Calibração 
Fotométrica, Pressão de 
Oxigênio/Pressão de trabalho entre 1,5 
a 3,5 kgf/cm², Resfriamento com Cooler 
interno, bomba de Sucção de 15 PSI de 
pressão máxima e vazão máxima de 
4,3 LPM, com Sistema Flow Control 
que permita ao sistema de regulagem 
automática do fluxo de Oxigênio (auto-
regulagem), independente do regulador 
de pressão (não necessita de 
regulagens externas), Modelo acoplado 
a maleta de transporte com rodinhas e 
com cilindro de oxigênio. 

2) Gerador de ozônio para ambientes, 
Gerador de ozônio compacto para 
sanitização de ambientes: deve possuir 
identificação de erros por alarmes 
sonoros e em Led, com Sistema de 
sensores que informam caso algo 
esteja impedindo o funcionamento 
perfeito do equipamento: sensor de 

455115 Não Conj. 01 1% 14.597,60 14.597,60 
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temperatura da câmara, sensor de 
velocidade e sensor de corrente e que, 
ao sinal de qualquer risco ocorre o corte 
de energia, encerrando a atividade do 
equipamento. Com função de 
desligamento automático , permite 
programa no aparelho quando irá 
iniciar e terminar a sanitização de 
acordo com a quantidade necessária 
para o ambiente. Com modo cíclico em 
que é possível configurar o 
funcionamento contínuo em diferentes 
momentos de um dia. 

 

 

Marca de referência: PHILOZON. 

Única marca que possui este sistema 
Flow Control que permita ao sistema de 
regulagem automática do fluxo de 
Oxigênio (auto-regulagem). Necessária 
porque irá ser manuseado por alunos e 
técnicos, evitando erros de aplicação e 
dosagem. 

42. 
- Controlador lógico programável (CLP) 

com 14 entradas digitais, 10 saídas 
digitais, 2 entradas analógicas, 
interface PROFNET, modular (capaz 
de receber módulos para novas 
funções), tensão de alimentação em 24 
VDC 

485368 Não Und 01 1% 5.436,93 5.436,93 

43. 
- Módulo para CLP, com 8 

entradas/saídas analógicas com 
tensão de alimentação de 24 VDC 
(importante, pois não há CLPs com 
muitas entradas/saídas analógicas no 
mercado) 

485368 Não Und 01 1% 2.771,20 2.771,20 

44. 
- Medidor de umidade infravermelho 

QB4260 remoto. Medição on-line, 
range 0-95%, 0,1% a 0,5% de 
calibração, 4-20 mA / 0-10 vcc, saídas 
digitais Ethernet, Devicenet e profi bus 

235423 Não Und 01 1% 9.401,73 9.401,73 

45. 
- Termopar tipo S ((+) / (-) platina 10% 

ródio / platina  0-1.500 ºC) termopar 
convencional com cabeçote e rosca de 
1/2” 

447148 Não Und 04 1% 1.152,60 4.610,38 

46. 
- Fonte alimentação chaveada 120-230 / 

230-500 Vca 24vcc 10ª 
337585 Não Und 01 1% 3.052,90 3.052,90 

47. 
- 

Quadro de comando 100x80x20 cm 462442 Não Und 01 1% 1.750,59 1.750,59 

48. 
- Trilho fixação voltagem elétrica (din) 

liso aço carbono 155x16x160mm 
441356 Não Und 02 1% 480,57 961,14 

49. 
- Kit Arduino Uno composto, no mínimo, 

por:  

01 – Placa Uno R3 

10 – LEDs difusos 5 mm Vermelhos 

10 – LEDs difusos 5 mm Verdes 

10 – LEDs difusos 5 mm Amarelos 

01 – Protoboard 400 Pontos 

20 – Resistores 220 Ω 

20 – Resistor 10 kΩ 

01 – Display de 7 segmentos 

473610 Não Kit 01 1% 201,09 201,09 
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01 – Cabo USB 

01 – Potenciômetro linear 10 kΩ 

01 – LED RGB difuso 5mm 

01 – Sensor de luminosidade LDR 

01 – Micro servo 9G 

40 – Jumper Macho-Macho 

10 – Chaves tácteis push-button 

01 – Sensor de Vibração Tilt 

01 – Buzzer Ativo 5 V 

01 – Diodo laser 
50. 

- Jogo de Ferramentas Manuais com no 
mínimo 258 Peças, contendo (no 
mínimo): 

 

:: 4 Chaves de Fenda Crv: 6x38mm -, 
+; 6x100mm -, + 

:: 1 Martelo Mecânico 300g 

:: 9 Chaves Hex de Comprimento Extra 
Crv: 1,5-10mm 

:: 1 Alicates de Bomba de Água de 10"" 
Acabamento Preto 

:: 1 Strippers 8""  

:: 1 Alicates de Combinação de 6"" 

:: 24 Terminais 

:: 7 Chaves de Combinação: 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17mm 

:: 32 Bits CRV 1""  

:: 120 Fixadores 

:: 1 Suporte de Soquetes de 1/4"" 

:: 2 Chaves de Catraca: 1/4"", 1/2"" 

:: 2 Velas Faíscas de 1/2"": 16,21mm 

:: 1 Acoplador de 1/4"" 

:: 10 Soquetes de 1/4"": 4-13mm 

:: 5 Soquetes de 1/4""Profundos: 6-
10mm 

:: 2 Juntas Universais: 1/4"", 1/2"" 

:: 2 Barras de Extensão: 1/4"" x 4"", 
1/2"" x 5"" 

:: 11 Tomadas de 1/2"": 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm 

:: 1 Nível de 9"" 

:: 1 Cortador de Utilidade 18mm 

:: 10 Lâminas de Cortador de Utilidade 
18mm 

:: 1 Chave Ajustável de 8"" 

:: 1 Fita Isolante 5m 

:: 5 Chaves de Fenda de Precisão 

:: 1 Teste de Tensão 

:: 1 Fita de Medição 3m 

:: 1 Serra Mão 6"" 

 

481377 Não Und 01 1% 943,53 943,53 
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Os itens devem ser acondicionados em 
suportes adequados e dentro de uma 
maleta 

51. 
- Fusível Diazed 6A 

- Tamanho: DII; 

- Corrente nominal: 6A 

- Tipo: Diazed 

428245 Não Und 03 1% 16,95 50,84 

52. 
- Cabo Flexível 750V 

- Diâmetro do condutor: 2,50mm² 

- Comprimento: 100 metros 

- Cor: Preto 

484706 Não Und 01 1% 235,65 235,65 

53. 
- Pastilha Termoelétrica Peltier TEC1-

12706 Cooler 

- Modelo: TEC1-12706 

- Faixa de temperatura: -30 a 70 
Celsius 

- Tensão de operação: 0-15,2VDC 

- Corrente de operação: 0-6A 

- Potência máxima: maior que 60W 

- Dimensões: 40 x 40mm 

448284 Não Und 10 1% 45,23 452,30 

54. 
- Display LCD 16x2 serial com fundo 

verde ou azul, letra preta 

- 16 colunas por 2 linhas 

- Backlight verde ou azul 

- Letra preta. 

- Possuir o controlador HD44780 

41408 Não Und 02 1% 35,90 71,79 

55. 
- Módulo Conversor AD 24 bits ADS1256 

- Alta precisão 

- Compatível com placas de 
desenvolvimento (Arduino, Raspberry 
Pi) e microcontroladores ARM córtex 
M4 e M7 (Tiva, STM32) 

442417 Não Und 04 1% 29,60 118,38 

56. 
- Sensor de umidade do solo com sonda. 

- Tipo resistivo. 

- Hastes de inox resistente a corrosão. 

- Saída digital e analógica. 

- Sensibilidade ajustável. 

- Tensão de 3,3V a 12V. 

- Deve acompanhar terminais para 
conexões 

235423 Não Und 06 1% 64,05 384,29 

57. 
- kits de desenvolvimento - ARM Tiva C 

Series LaunchPad 
478329 Não Und 02 1% 305,26 610,51 

58. 
- Estrutura Caixa D’água 

- Estrutura de concreto com no mínimo 
6 metros de altura do solo que suporte 
reservatório com 1 mil litros com água. 

124346 Não Und 01 1% 2.423,15 2.423,15 

59. 
- Sensor de lavoura portátil 

GreenSeeker, marca Trimble®, modelo 
500. Link de referência: 
https://agro.trimble.com.br/product/gre
enseeker-porttil/ 

451002 Não Und 01 1% 5.397,67 5.397,67 
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60. 
- Cabine de Segurança Classe II A2. - 

Recirculação de 70% do ar e renovação 
de 30% (exaustão por dutos p/ exterior). 
- Equipamento para trabalhos Classe 
100 conforme ABNT – NBR 13.700, 
ABNT – NBR 15.767, conforme norma 
internacional ISO 14.644-1. - Estrutura: 
MDF ULTRA ANTIBACTERICIDA; área 
de trabalho revestida em aço inox AISI 
304, tampo interno removível para 
facilitar a higienização, vidro temperado 
frontal tipo “guilhotina” (up e down), 
posicionamento em qualquer abertura, 
com inclinação de 90°. 

- Caixa de filtragem construída em MDF 
ultra evitando assim proliferação de 
fungos e bactérias. - Dois filtros HEPA – 
um para recirculação e outro para 
renovação. Tipo de filtro HEPA -NBR - 
6401, H14 (99.995 % de eficiência – e 
retenção de partículas de 0,3 mícron). - 
Lâmpada UV para esterilização, 
Iluminação em led 15w. - Tomada dupla 
de 220v – interna. - Válvula para gás ou 
vácuo. - 04 interruptores individuais (02 
motores, 01 lâmpada UV, 01 
ILUMINAÇÃO DE LED). - Dispositivo de 
segurança que só permite o 
acionamento da lâmpada UV com vidro 
fechado. - Acompanha mesa em aço 
SAE 1020 revestida com pintura 
eletrostática na cor branco. - Acompanha 
02 motores: Motor 01 CAPACIDADE DE 
EXAUSTÃO. VAZÃO 1100 m³/h 
POTÊNCIA 250 W 1350 RPM 61 dbA 
Voltagem 220v Equipado com 3 
velocidades Dimensão Externa: (L x A x 
P):1000 x 1165 x 650mm. Dimensão 
Interna: (L x A x P): 768/ x 630 x 570mm, 
Altura com a mesa 1920mm. Motor 02 
CAPACIDADE DE INSUFLAR VAZÃO 
1100 m³/h POTÊNCIA 200 W 2750 RPM 
74 dbA Voltagem 220v Equipado 
controle de velocidade manual! - 
Equipamento é para ser utilizado em 
manipulação de produtos de risco 
biológicos. 

 Modelo de referência: 
https://www.dsyslab.com.br/equipament
os/bancada-de-fluxo-laminar/bancada-
de-fluxo-laminar-vertical-pcr-t2-eco-
tamanho-2-com-100-de-renovacao-de-
ar-pachane 

452875 Não Und 01 1% 17.199,20 17.199,20 

61. 
- Câmera térmica para análise (650oC) - 

Câmera industrial de diagnóstico 
pronta para medição de temperatura 
precisa com a capacidade de gerar 

imagens sob temperaturas de até 1030 
°C. Tecnologia de aprimoramento 
MSX® (Multi-Spectral Dynamic 

Imaging) que possibilite boa clareza da 
imagem destacando detalhes visuais 
nas imagens totalmente térmicas. 

Aplicações industriais de alta 
temperatura, como a medição de calor 
em fornos de vidro, fornalhas e forjas e, 

também, para aplicações em 
processos de fabricação, permitindo a 
localização precisa de potenciais 

449519 Não Und 01 1% 23.419,17 23.419,17 
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defeitos ou 

falhas, a realização de reparos e o 
monitoramento de processos. Grave 
imagens e possua software que 

acompanhe o produto. link da câmera 
termográfica: 
https://www.itest.com.br/laboratorio/Te
rmovisor/camera-termografica-320-x-
240-76-800-pixels-flir-e-76-24--p 

62. 
- Estação solarimétrica completa (global, 

direta, indireta) - Dotado de 
piranômetro solar, mede radiação 
global e difusa. O transdutor do sensor, 
converte a radiação incidente 

em corrente elétrica, um fotodiodo de 
silício com ampla resposta espectral. 
De tensão de saída do sensor, o 
console calcula e exibe a irradiância 
solar. Também integra os valores de 
irradiância e exibe a energia total 

incidente durante um determinado 
período de tempo. O invólucro externo 
protege o corpo do sensor da radiação 
térmica e fornece um caminho de fluxo 
de ar para 

resfriamento por convecção do corpo, 
minimizando o aquecimento do interior 
do sensor. Inclui um anel de corte para 
resposta de cosseno, um indicador de 
nível e aletas para auxiliar no 
alinhamento do sensor com os raios 

solares. O espaço entre o escudo e o 
corpo também fornece uma fora do 
caminho para a água, reduzindo 
significativamente a possibilidade de 
aprisionamento de água de chuva ou 
irrigação. O difusor deve ser soldado 

ao corpo para uma vedação estanque. 
O transdutor deve ser hermeticamente 
selado; o amplificador converte a 
corrente do transdutor em 0 a +5 VCC. 

Características Técnicas: 

Temperatura de operação . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . -40 ° a + 65 ° C 

Temperatura de armazenamento . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ° a + 70 
° C 

Transdutor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . Fotodiodo de silício 

Resposta espectral (10% pontos). . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 400 a 1100 nanômetros 

Resposta de cosseno 

Porcentagem de leitura. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . ± 3% (ângulo de 
incidência de 0 ° a ± 70 °); ± 10% (± 

70 ° a ± 85 ° ângulo de incidência) 

Porcentagem da escala total. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . ± 2% (0 ° a ± 90 °) 

Comprimento do cabo . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 1 m) 

Tipo de cabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 4 condutores, 26 AWG 

Conector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

371087 Não Und 01 1% 29.569,31 29.569,31 
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. . . . . . . . . . . . RJ-11 modular 

Material de habitação. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Plástico de PVC 
resistente a UV 

link da estação solarimétrica: 
https://www.romiotto.com.br/estacao-
solarimetrica 

63. 
- Bomba de vácuo para uso em 

laboratórios com alças e sistema de 
baixo ruído (abaixo de 50 db). Motor 
comalta durabilidade, próprio para uso 
prolongado e contínuo. Livre de óleo, 
alto fluxo de ar e indicador de vácuo. 
Dupla função, bomba de vácuo e 
bomba de compressão. 

Características Técnicas: Tensão 110v. 
Livre De Óleo. Regulagem de Vácuo. 
Potência mínima: 1/2hp. Vácuo 
mínimo: 650 Mmhg. Velocidade mínima 
(Rpm): 1700. Fluxo Laminar: 40-
60L/Min. 

Link da Bomba de vácuo: 
https://www.forlabexpress.com.br/micr
opipetas-e-pipetadores/deslocamento-
positivo/rainin-pos-d/bomba-de-vacuo-
e-compressor-mod-121-tipo-2-vc-
isenta-de-oleo?parceiro=3512 

60461 Não Und 01 1% 4.013,88 4.013,88 

64. 
- Contratação de serviço de design com 

Design e confecção de placa de circuito 
impresso para integração de placa de 
microcontrolador, conversor AD, 
antena de comunicação, alimentação e 
módulo de cartão SD (10x). Confecção 
de placa de circuito impresso para 
sensor de pressão e sensor de 
temperatura (10x). Confecção de placa 
de circuito impresso para controle de 
placas peltier (10x) . Confecção de 
placa de circuito impresso para fonte de 
precisão (10x). Serão realizadas 10 
impressões para cada atividade 
descrita. 

12734 Não Und 01 1% 12.448,78 12.448,78 

65. 
- Serviço de prototipagem de placas de 

circuito impresso. Dimensão máxima 
da placa 200mm x 200mm; 2 layers; 
laminado FR4; espessura 1,6mm; 
menor pista/espaçamento 6/6 mils; 
menor diametro dos furos 0,3mm; 
máscara de solda verde; silkscreen 
branco; gold fingers: não; acabamento 
superficial HASL com chumbo; 
acabamento de cobre 1 onça. Cada 
serviço de prototipagem inclui a 
prototipagem e entrega de no míimo 5 
placas de circuito impresso. Prazo 
máximo de prototipagem de 10 dias 
úteis. Frete na modalidade de entrega 
rápida (SEDEX ou equivalente) por 
conta do fornecedor e com prazo 
máximo previsto de entrega de 5 dias 
úteis 

12734 Não Und 04 1% 25.497,64 101.990,56 

66. 
- Contratação de assessoria 

especializada para projeto P&D, com 
fornecimento de Análise de testes 
microbiológicos (fungo, bactéria e 
vírus). Deve incluir consultoria para 
experimentos/testes para avaliar o 
aspecto microbiológico do Projeto, em 
um ambiente simulado com utilização 

27871 Não Und 01 1% 34.307,34 34.307,34 
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do gás ozônio e prototipagem de 
modelo de biossegurança para 
odontologia e sistema de ar controlado. 
Deve incluir teste com amostra de 
SARS-COV-2 simio. Pacote deve 
incluir acompanhamento presencial em 
Londrina e disponibilização de 
laboratório de microbiologia para 
ensaios adicionais e permitir 
participação da equipe do projeto in 
loco durante a realização destes testes. 

67. 
- Contratação de serviço especializado 

para treinamento básico, orientações, 
suporte e assistência em impressão 
3D, considerando as 2 impressoras de 
impressão 3D de resina e filamento, 
sendo a de filamento da marca 3D 
Cloner DHG2, até janeiro de 2023. O 
serviço inclui: 1Treinamento Básico em 
Impressão para a equipe, 2 - 
Assistência técnica e suporte até 
fevereiro de 2023, - Direito à uma 
assistência técnica presencial por mês 
caso necessário (para cada 
equipamento) / limite de 3 horas / 
necessário agendamento, 3- Suporte à 
distância sem limite para dúvidas em 
procedimentos de impressão e 
operação do equipamento. Não será 
permitido subcontratação. O serviço 
inclui atendimento presencial e, em 
caso de emergência relacionada à 
assistência técnica deve ser atendido 
em até 4 horas. Por isso, não deve 
estar distante do IFPR/Câmpus 
Londrina em mais de 100KM. 

3875 Não Und 01 1% 14.198,57 14.198,57 

68. 
- Serviço de confecção de 1000 

unidades de Flyers em papel Couchê 
90g Coloridos Brilhante com impressão 
frente e verso nas dimensões 10x15 
cm, , utilizando as cores institucionais 
(#D97904, #32471F, #349738) 
predominantemente e as cores 
auxiliares (#F29F05, #D64A00, 
#A50605, #64192D) para 
complementar a composição visual. 
Deverá ser usada a tipografia 
institucional (Clinton ou Fivo Sans). No 
flyer irá conter uma das variações da 
logo apenas com o símbolo, podendo 
ser escolhida no momento da 
elaboração do design para verificar 
qual está mais de acordo com a 
aplicação na composição visual do 
flyer. Além disso, elementos como 
estampa da marca devem estar 
presentes na aplicação. 

17388 Não Und 01 1% 7.381,35 7.381,35 

69. 
- Contratação de serviço para confecção 

de 200 placas de circuito impresso a 
ser entregue em três parcelas. Primeira 
parcela lote com 10 unidades. Segunda 
parcela lote com 40 unidades. Terceira 
parcela lote com 150 unidades. Placa 
em fibra de vidro com duas camadas 
condutoras com dimensões de 60mm x 
92mm e espessura de 1.6mm. 
Largura/distância minima entre trilhas 
de 6/6mil. Menor diâmetro dos furos de 
0.3mm. Revestimento da mascara de 
solda na cor verde e silkscreen na cor 
branca. Espessura do cobre na 
camada externa com acabamento de 1 

12734 Não Und 200 1% 80,53 16.106,00 
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oz. Processo extra de proteção da 
camada de cobre com HASL com 
chumbo. Incluir Stencil SMT da camada 
superior e inferior separadamente. 
Espessura do stencil de 0.12mm. 
Previsão de entregas: primeira parcela 
em 13/06/22, segunda parcela em 
12/09/22 e terceira parcela em 
12/12/22. 

70. 
- Contratação de Pessoa Jurídica. 

Publicidade em redes sociais. Criação 
de arte para folders e panfletos. 1000 
unidades de Flyers em papel Couchê 
90g Coloridos Brilhante com impressão 
frente e verso nas dimensões 10x15 
cm. 20 unidades de Banner 
Personalizado colorido em lona com 
impressão digital, nas dimensões 60 x 
80 cm.Pagamento por atividade. 

4227 Não Und 01 1% 12.344,64 12.344,64 

71. 
- Módulo Sonof 02 canais ON-OFF. 

Modelo de referencia: 
https://produto.mercadolivre.com.br/M
LB-1848324864-sonof-dual-2-ch-
canais-automaco-residencial-alexa-
app-voz-
_JM#position=2&search_layout=stack
&type=pad&tracking_id=67128538-
81ef-464f-baa6-
c5f02cf9b503&is_advertising=true&ad
_domain=VQCATCORE_LST&ad_posi
tion=2&ad_click_id=ZDhiMzg5OTAtYj
YxNy00YTM3LWEzMTctMjFjYTRjZGU
5YTNh 

473220 Não Und 02 1% 119,70 239,40 

72. 
- Módulo Sonof 01 canal ON-OFF. 

Modelo de referencia: 
https://produto.mercadolivre.com.br/M
LB-1905844821-sonof-basic-r3-
compativel-c-google-alexa-
smartthings-
_JM#position=2&search_layout=stack
&type=item&tracking_id=4c859511-
31d7-4001-891a-e208c7992a0b 

473220 Não Und 03 1% 64,36 193,07 

73. 
- Módulo Sonof 01 canal DIMERIZÁVEL. 

Modelo de referencia: 
https://produto.mercadolivre.com.br/M
LB-2052299533-mini-interruptor-wifi-
dimerizavel-16a-google-home-e-alexa-
_JM#position=2&search_layout=stack
&type=pad&tracking_id=b52e31b3-
14c9-41ed-a463-
c17901dc1d93&is_advertising=true&a
d_domain=VQCATCORE_LST&ad_po
sition=2&ad_click_id=NDg3ODY3MTAt
YmY2NS00MDcwLWE3NWYtZWYzZT
BiZDQwMGM1 

473220 Não Und 03 1% 106,42 212,84 

74. 
- Kit com 4 Cameras de Segurança 

1080p Ful Hd + DVR de 4 Canais. 
Modelo de referencia: 
https://www.americanas.com.br/produt
o/3588062771?pfm_carac=dvr-
intelbras-4-
canais&pfm_page=search&pfm_pos=g
rid&pfm_type=search_page&oferId=60
f9d4ed52131c3c810182af#info-section 

458337 Não Kit 01 1% 1.664,53 1.664,53 

 

2.1.2. Os produtos serão entregues conforme “Apêndice A – Locais de entrega e quantitativos”. 

 

2.1.3. Quando  do  cadastramento  da  proposta  no  sistema,  para  melhor  análise  da  equipe  técnica, 
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solicita‐se que seja encaminhado manual, prospecto ou documento similar do produto ofertado. 
 

2.1.4. A proposta no sistema deve ter constar o valor até o 2º (segundo) dígito após a vírgula, sendo 
que o 3º (terceiro) e 4º (quarto) dígitos após a vírgula serem zero (exemplo: 111,1100) 
 

2.1.5. Justifica‐se o agrupamento dos itens 32 a 37 em grupo, uma vez que são partes necessariamente 
que  devem  ser  compatíveis  com  os  objetos  contratados.  Desta  forma,  caso  fossem  contratados 
separadamente, provavelmente ocasionaria a compra de artigos diversos e  incompatíveis, uma vez 
que não é possível determinar qual item será ofertado no certame, podendo os acessórios não serem 
compatíveis com o principal. 

 

2.2. A especificação foi elaborada de modo a garantir a qualidade e usabilidade do produto específico, 
uma vez que justificado pela equipe técnica a necessidade do mesmo, sem restringir a competitividade 
dos fornecedores no certame. 

 

2.3. As contratações poderão ser fracionadas, durante a vigência do Termo de compromisso/Ata de 
Registro  de  Preços,  nas  quantidades  necessárias  a  atender  cada  demanda  do  projeto,  em  sua 
respectiva fase. 

2.4. O produto será entregue após emissão de Autorização de Fornecimento. 

2.4.1. A  contratada  obrigar‐se‐á  a  efetuar  a  entrega  da  totalidade  dos  itens  solicitados  na 
Autorização de Fornecimento, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, prazo este contado 
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo considerado inadimplente a entrega 
de outra forma, ensejando, consequentemente, a convocação da segunda colocada, ensejando ainda 
as penalidades cabíveis. 

2.5. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 
desde que requerido pela adjudicada por escrito, em 48 (quarenta e oito) horas antes do seu termo 
final e desde que ocorra motivo justificado. 

2.6. A  contratada  deve  se  dirigir  à  Coordenadoria  do  Projeto  para  verificação  da  quantidade  e 
qualidade do produto fornecido, por parte do responsável pelo Setor e do solicitante. 

2.6.1. Após, o produto será encaminhado, pela Contratada, ao responsável especificados no 
presente Termo. 

2.7. A contratada obriga‐se a responder pela qualidade e integridade do produto. 
 

2.8. As licitantes vencedoras deverão atender a toda a legislação afeta à área e normas técnicas em 
vigor correspondentes ao produto, expedidas pelos órgãos e agências reguladoras competentes. 

2.9. Na entrega, os produtos deverão estar em perfeitas condições, em estrita observância dos termos 
do edital, das especificações do Termo de Referência e proposta, acompanhada da respectiva nota 
fiscal detalhada. 

2.9.1. A não observância desta condição implicará em inaceitação, sem que caiba qualquer tipo 
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de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a FACTO de qualquer indenização. 

2.10. A  contratada  substituirá,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  corridos,  o  item  fornecido  no  qual  seja 
verificado qualquer deterioração, defeito de fabricação ou má qualidade (no que couber), sem prejuízo 
da aplicação de sanções administrativas previstas no edital. 

2.10.1. O prazo acima estipulado será contado a partir do recebimento de notificação expedida 
pela Facto, na qual estará detalhado o vício apurado no produto. 

2.10.2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposições dos artigos 12, 
13, 18 e 26, a contratada responderá pelos vícios e defeitos decorrentes do produto por ela entregue. 

 

2.11. A contratada deverá comunicar à Facto, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas antes do 
prazo da entrega os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos previstos, com a devida 
comprovação. 

2.12. A  FACTO  rejeitará,  no  todo  ou  em  parte,  o  fornecimento  em  desacordo  com  as  condições 
estabelecidas no edital e no Termo de Referência. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia  (Facto) fará a aquisição dos 
itens  descritos  destinados  aos  Projeto  nº  138  denominado  “Edital  05/2020  –  Empreendedorismo 
inovador”  de  Apoio  ao  desenvolvimento  de  projetos  de  iniciação  tecnológica  no  âmbito  da  Rede 
Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  (RFEPCT),  selecionados  por  chamadas 
públicas voltadas às instituições da Rede, juntamente com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da Ciência e Tecnologia (Facto). 

 

3.2. De acordo com a modalidade de contratação eleita, a FACTO firmará ajuste com a(s) empresa(s) 
que apresentar o menor valor por item(s). 

 

3.3. Justifica‐se a firmação do Termo de Compromisso/Ata de Registro de Preços para contratações 
futuras,  com  base  no  Art.  40  do  Decreto  nº  8.241/2014,  haja  vista  não  ser  possível  mensurar 
exatamente o quantitativo a ser necessário e por possibilitar aquisições parceladas de acordo com o 
desenvolvimento das ações por comunidade, considerando as quantidades que se mostrarem viáveis 
a atender cada fase, minimizando assim riscos de falta ou excesso do material. 

 

4 DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO 

4.1 Após a homologação da Licitação e a assinatura da ata, o(s) licitante(s) vencedor(es) terão prazo 
máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  da  ciência  do  recebimento  da  Autorização  de 
Fornecimento, efetivar as entregas dos produtos cotados conforme descrito neste edital. 

4.2 O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, a critério da Contratante, desde 
que requerido pelo(s) licitante(s) vencedor(es) por escrito até 48 (quarenta e oito) horas, antes do 
seu termo final e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Contratante. 

4.3 Os produtos deverão respeitar a garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da entrega, salvo 
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disposição contrária na especificação do item. 

4.4 Consoante o artigo nº 45 da Lei nº 9784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia m‐
anifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo 
o pagamento em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

4.6 O cronograma de entrega será: a primeira após o encerramento do processo de compra, e a partir 
de então a cada 6(seis) meses, em média. 

4.7. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do 
recebimento provisório, que é de 2 (dois) dias úteis após o recebimento do produto para a verificação 
da qualidade e quantidade do material. 

4.8. 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 definitivo no dia do esgotamento 
do prazo. 

4.9. Os itens devem ser embalados adequadamente, evitando‐se umidade, de forma que não sofram 
danos durante o transporte ou armazenamento. 

 

5. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 
 

5.1. Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar do certame, fica estabelecido 
como valores máximos referenciais os constantes do item 2.1.1, considerando que será vencedora a 
empresa que apresentar o menor valor por item. 

 

6. REQUISITOS TÉCNICOS: 
 

6.1. A  licitante  deverá  apresentar  atestado  de  capacidade  técnica  de  fornecimento  de  material 
correlato aos itens ofertados ou similares. 

 

7. GARANTIA DO PRODUTO 
 

7.1 A  garantia  do  produto  será  condicionada  as  características  e  natureza  do  bem  solicitado, 
obedecendo as normas técnicas brasileiras. Deve ter o prazo mínimo, como descrito no item 2 deste 
Termo de Referência, de garantia total, com assistência técnica pelo prazo determinado. 

 

7.2 Caso a garantia do fabricante para o bem patrimonial for maior que a do fornecedor vencedor, fica 
prevalecendo a garantia do fabricante para o bem ou parte integrante do mesmo, contada a partir da 
emissão do termo de recebimento definitivo dos bens. 

 

8. FISCALIZAÇÃO 
 

8.1. A  fiscalização  do  contrato  é  exercida  no  interesse  do  Contratante  e  não  exclui  nem  reduz  a 
responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade  e,  na  sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

8.2. As  exigências  da  fiscalização  da  Contratante,  no  limite  das  definições  acordadas,  serão 
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para aquele, cabendo a esta executar o que for 
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 

8.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a entrega dos materiais/serviço 
em desacordo com as exigências do Edital, do presente Termo de  referência e demais anexos que 
integrarem o certame. 

 

8.4. Em  caso  de  falhas  ou  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  a  contratada  estará  sujeita, 
garantida a prévia defesa e o contraditório, às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

8.5.  Com base no Art. 5º do Decreto nº 8.241/2014 e considerando que em cada contratação a compra 
dar‐se‐á  para  entrega  imediata  e  integral  dos materiais/serviços,  poder‐se‐á  ser  dispensado  o 
instrumento de contrato, firmando‐se o Termo de Compromisso/Ata de Registro de Preços. 

 
 

9 DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

9.1 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, e instalação, inclusive carga e 
descarga, até os locais indicados nas descrições dos itens constantes neste Termo de Referência. 

9.2 Responsabilizar‐se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais, 
comerciais,  taxas,  fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

9.3 Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais/serviços que não 
estejam de acordo  com as  condições estabelecidas no edital,  ficando  certo que,  em nenhuma 
hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato. 

9.4 Assumir  todas  as  despesas  decorrentes  de  substituição  de  qualquer  material  recusado  pelo 
Contratante; 

9.5 Respeitar  todas  as  legislações  vigentes  referentes  ao  transporte  e  acondicionamento  das 
respectivas mercadorias. 

9.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.7 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Contratante, 
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva 
nota fiscal detalhada. 

9.8 Responsabilizar‐se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 
17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 

9.9 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Contratante, substituir, 
reparar, corrigir, remover às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, o produto 
com avarias ou defeitos. 

9.10 Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da presente 
licitação. 

9.11 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de 
entrega,  os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo  previsto,  com  a  devida 
comprovação. 
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9.12 Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

9.13 Não permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  do menor  de  16  anos,  exceto  na  condição  de 
aprendiz para os maiores de 14 anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA FACTO 
 

10.1. Observar para que, durante a vigência do termo de compromisso/Ata de Registro de Preços e 
nas contratações, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
bem como a sua compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

10.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
 

10.3. Proporcionar  todas  as  facilidades  indispensáveis  ao  correto  fornecimento  dos 
materiais/equipamentos, bem como receber o objeto no prazo e condições estabelecidos neste Termo 
de Referência. 

 

10.4. Acompanhar  e  fiscalizar  a  perfeita  execução  da  contratação,  através  de  Fiscal  designado, 
cabendo  a  este  registrar  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução,  sugerindo  o  que  for 
necessário  à  regularização  das  falhas,  faltas  ou  impropriedades  observadas  e,  quando  necessário, 
solicitar à Administração, em tempo hábil, decisões e providências que ultrapassem sua competência. 

 

10.5. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para entrega dos materiais. 
 

10.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
 

10.7. Exigir,  mensalmente,  os  documentos  comprobatórios  do  pagamento  de  pessoal,  do 
recolhimento dos encargos sociais, em especial o INSS e FGTS, e outros que se fizerem necessários. 

 

10.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no produto, 
fixando prazos para sua correção. 

 

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

 

10.10. Rejeitar, no todo ou em parte o produto em desacordo com as respectivas especificações. 
 

11. DO PAGAMENTO 
 

11.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  depósito  bancário,  em  conta  corrente  indicada  pela 
contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da efetiva entrega do produto, 
desde que atestada a conformidade, pelo setor solicitante do material, que indica que o mesmo foi 
integralmente executado e sem irregularidades. 
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11.1.1 Em caso de entregas de itens/produtos em mais de um local, o prazo de pagamento será 
contado a partir da data da última entrega. 
 
11.1.2 Em caso de entrega de forma parcial ou fracionada, o pagamento poderá ser realizado da 
mesma forma pela contratante, sendo contado o prazo de pagamento da data da entrega. Nesta 
hipótese, será necessária a emissão de notas fiscais de venda separadas para cada entrega. 

11.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal 
apresentada pela adjudicatária. 

11.3. O “atesto”  fica  condicionado à  verificação da  conformidade da Nota Fiscal  apresentada e do 
regular cumprimento das obrigações assumidas. 

11.4. Antes do pagamento, a FACTO  realizará  consulta on  line ao SICAF e,  se necessário,  aos  sítios 
oficiais,  para  verificar  a  manutenção  das  condições  de  habilitação  da  adjudicatária,  devendo  o 
resultado ser autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

11.5. O pagamento, cujo valor será fixo, se dará para a conta indicada pela adjudicatária, entendendo‐
se como data de pagamento a da ordem bancária emitida pela FACTO. 

11.6. Na  hipótese  de  protesto  indevido  de  qualquer  título,  a  Administração  aplicará  a  penalidade 
cabível, sem prejuízo da devida indenização. 

11.7. A FACTO, na data do pagamento, efetuará as retenções devidas, se houver, de acordo com a 
legislação e normas vigentes. 

11.8. Caso  o  vencedor  seja  optante  pelo  Sistema  Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e 
Contribuições  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  SIMPLES,  deverá  apresentar, 
juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 
e contribuições, conforme legislação em vigor. 

11.9. O pagamento não será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 
 

EM = Encargos moratórios; 
 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 

VP = Valor da parcela a ser paga. 
 

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

I = (TX) 
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I = (TX)  I =  ( 6 / 100 )  I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
 

11.11. Caso a licitante vencedora se enquadrar no disposto da Medida Provisória nº 961/2020, poderá 
ocorrer o pagamento antecipado ao fornecedor. 

 

12. PENALIDADES 
 

12.1. No  caso  de  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas  sujeitar‐se‐á  a  empresa 
adjudicatária, com base no Decreto nº 7.892/2013, às sanções previstas na Seção II, do Capítulo IV, da 
Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, podendo a Administração da Facto, garantida, a prévia defesa, 
aplicar as seguintes sanções: 

 

12.1.1. advertência; 
 

12.1.2. multa; 
 

12.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
FACTO, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

12.1.4. declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior; 

 

12.1.5. impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  com  o  consequente 
descredenciamento  do  SICAF  pelo  prazo  de  até  cinco  anos,  sem  prejuízo  das multas  previstas  no 
certame e das demais cominações legais, para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar‐se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa. 

 

12.2. As penalidades serão aplicadas nos seguintes casos: 

12.2.1. não apresentação dos documentos exigidos para o certame, no todo ou em parte; 

12.2.2. apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

12.2.3. recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade; 

12.2.4. recusa injustificada em assinar o termo de compromisso no prazo estabelecido; 

12.2.5. prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do processo de compra; 

12.2.6. cometimento de falhas ou fraudes na manutenção do compromisso assumido e na 
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execução da contratação; 

12.2.7. condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

12.2.8. prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração Pública. 

12.3. Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 
 

12.3.1. houver atraso injustificado, no fornecimento, por mais de 10 (dez) dias corridos; 
 

12.3.2. todo o material não for aceito pela fiscalização por não atender às especificações 
constantes neste Termo de Referência, 

 

12.3.3. houver paralisação no fornecimento de forma injustificada; 
 

12.3.4. transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE, por ocorrência, limitada sua aplicação até o máximo de 5 ocorrências. 

 

12.4. Na aplicação das  sanções deverão  ser  consideradas  a  natureza  e  a  gravidade da  infração,  os 
danos  dela  resultantes  para  os  serviços  e  para  os  usuários,  a  vantagem  auferida  pelo  infrator,  as 
circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. 

 

12.5. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
nos termos da legislação em vigor. 

 

12.6. As multas poderão ser aplicadas em conjunto com as demais espécies de penalidades previstas 
neste instrumento, nos termos da legislação em vigor. 

 

12.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste 
Termo e das demais cominações legais. 

 

12.8. O valor da multa será descontado dos pagamentos a ser efetuados ao CONTRATADO. Caso não 
seja possível, ficará o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 20 (vinte) 
dias corridos, contado da comunicação oficial. 

 

12.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança, será solicitada a inscrição do débito na Dívida 
Ativa. 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

13.1. A  contratada  deverá  adotar,  sempre  que  possível,  práticas  de  sustentabilidade  ambiental  no 
fornecimento  dos  materiais/serviços  para  a  FACTO,  em  especial,  quanto  à  procedência  do  papel 
aplicado  na  confecção  das  cartilhas,  livretos  e  outros materiais  gráficos  na  destinação  correta  dos 
resíduos relacionados às tintas aplicadas. 

13.2. A declaração constante no ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL será 
requerida apenas da licitante vencedora no momento da contratação. (Acórdão 6306/2021 – Segunda 
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Câmara TCU). 
 

O  presente  Termo  de  Referência  atende  ao  disposto  no  Art.  2º  do  Decreto  nº  8.241/2014, 
contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para identificar os 
materiais/serviços a serem contratados, incluindo suas especificações técnicas. 

 

14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 

14.1. 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 mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da FACTO à continuidade do contrato. 

 
 

Vitória – ES, 11 de maio de 2022. 
 
 

Renato Tannure Rotta de Almeida 
Diretor Presidente da Facto 


