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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º  05 /2012 – EMBRAPA CAFÉ 
 

 
 

Processo Administrativo nº:  40 /2012 
Data: 07/11/2012                            
 
 
Encaminhamento das Propostas Comerciais: A partir da divulgação do Edital até 
a data e hora da abertura da Sessão.   
 
 
Sessão de Abertura: A partir das 09:00 hs (Horário de Brasília), do dia 21/11/2012. 
 
 
Local Site: www.comprasnet.gov.br 
 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA A EMBRAPA 
CAFÉ. 
 
 
Edital:  Poderá ser obtido no site da www.sapc.embrapa.br ou no site 
www.comprasnet.gov.br. 
                       
 
 
Informações: No Setor compras da Embrapa Café, situado no Parque Estação 
Biológica – PqEB – Final W/3 Norte – CEP 70.770-901 – Brasília-DF, pelo telefone 
(0xx61) 3448-4580 Fax (0xx61) 3448-1797, ou nos sites, www.embrapa.br/cafe ou, 
ainda, no site www.comprasnet.gov.br. 

 
 
 
 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º  05/ 2012 – EMBRAPA CAFÉ 
 

 
 
  

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - 
EMBRAPA, POR INTERMÉDIO DA UNIDADE: EMBRAPA CAFÉ E 
DE SEU PREGOEIRO, DEVIDAMENTE QUALIFICADO E 
DESIGNADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, TORNA 
PÚBLICO O PRESENTE EDITAL DE LICITAÇÃO, NA 
MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DO ART. 6º DO 
DECRETO Nº 6.204/2007, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA A EMBRAPA CAFÉ 
CONFORME PREVISTO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
SUJEITAM-SE AS PARTES AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, AO DECRETO N. 5.450, DE 31 
DE MAIO DE 2005, À LEI N. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, À 
LEI N. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, À LEI COMPLEMENTAR 
N. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, AO DECRETO N. 6.204, 
DE 5 DE SETEMBRO DE 2007 E NO REGULAMENTO DE 
LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EMBRAPA. 

 
 

SEÇÃO I 
DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
1.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico que promova a comunicação pela Internet, no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
1.2. O referido sistema eletrônico utilizará recursos de criptografia e de autenticação 
que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame. 
 
1.3. O pregão eletrônico será conduzido pela EMBRAPA CAFÉ com apoio técnico e 
operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que atuará como provedor do 
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sistema eletrônico. 
 

SEÇÃO II 
DO OBJETO 

 
2.1. O objeto desta convocação é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LABORATÓRIO, conforme Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I, do 
presente Edital. 
 

SEÇÃO III 
DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados 
perante o provedor do sistema eletrônico, conforme Seção IV deste Edital. 
 
3.2. Ficam impedidas de participar da licitação as licitantes que, na data da abertura 
do pregão, apresentem qualquer das seguintes condições: 
 

3.2.1. Não estejam credenciadas na forma da Seção IV; 
 

3.2.2. Apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que 
seja a modalidade de constituição; 

 
3.2.3. Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos 
ou empregados, qualquer pessoa que seja diretor ou empregado da Embrapa; 

 
3.2.4. Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração 
Pública, bem como sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Embrapa. 

 
3.2.5. Que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação. 
 
3.2.6. Empresas em processo de recuperação judicial ou em processo de 
falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação. 
 

3.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as 
sanções e penalidades legais aplicáveis. 
 
3.4. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor 
juramentado no Brasil. (Art. 15, do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
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SEÇÃO IV 

DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema 
eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o Pregoeiro, os 
membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma 
eletrônica (Art. 3º do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005), no sítio www.comprasnet.gov.br. 
 
4.3. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao órgão provedor do sistema, por intermédio do site  
www.comprasnet.gov.br. 
 
4.4. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
4.5. A Embrapa ainda não operacionaliza o Registro Cadastral e não faz o 
cadastramento no SICAF. A licitante deverá se dirigir a outras entidades ou órgãos 
da Administração Pública, para requerer o seu registro cadastral, para os fins 
previsto neste Edital. 
 
4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou à Embrapa, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, Art. 3º do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
4.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao Pregão na forma eletrônica (§ 6º. Art. 3º do Decreto n.º 5.450, de 31 de 
maio de 2005). 
 
4.8. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
na forma eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em 
virtude de seu descadastramento perante o SICAF (§ 3º. Art. 3º do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso (§ 4º. Art. 3º do Decreto 
n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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SEÇÃO V 

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO PELO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
encaminhar propostas com a descrição do objeto ofertado, o preço e, se for o caso, 
a garantia e anexos, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas (art. 21 do Decreto 5.450, de 
31 de maio de 2005).  
 

5.1.1. A licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros  (inciso III do Art. 13 do Decreto n.º 5.450, de 31 de 
maio de 2005). 

 
5.2. Incumbirá ainda à licitante interessada, acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV do Art. 13º do Decreto n.º 5.450, de 31 
de maio de 2005). 
 
5.3. A participação no pregão dar-se-á pela utilização da senha privativa da licitante 
(§ 1º do Art. 21 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
5.4. Como requisito para a participação no pregão a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (§ 2º do Art. 21 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 
2005). 

 
5.4.1. A omissão da licitante, no que se refere a qualquer irregularidade, 
ensejará as sanções e penalidades legais cabíveis. 
 

5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas pelo Decreto (§ 3º do Art. 21 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
5.6. A proposta de preços, contendo as especificações detalhadas do objeto 
ofertado, mencionadas no Anexo I, deverá ser formulada e enviada em formulário 
específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo conter 
obrigatoriamente:  
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5.6.1. preço unitário e global dos itens em algarismos e por extenso; 

 
5.7. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que 
reflitam a variação de custos. 
 
5.8. A partir da divulgação do Edital e até a abertura da sessão pública do presente 
Pregão Eletrônico, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
5.9. A licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
5.10. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às 
exigências contidas neste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, aquelas que se opuserem a 
quaisquer dispositivos legais vigentes.  
 
5.11. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, até a fase 
de aceitação das propostas, sob pena de serem excluídas do certame pelo 
Pregoeiro. 
 
5.12. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.13. As licitantes que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123, de dezembro de 2006, deverão declarar em campo próprio do 
sistema eletrônico a sua condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP). 
 

SEÇÃO VI 
 

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 
6.1. O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na 
data e horário constantes da página inicial deste Edital, com a divulgação das 
Propostas de Preços recebidas e com o início da etapa de lances.  

 
6.1.1. As propostas deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações e condições detalhadas no Projeto Básico/Termo de Referência 
(Anexo I) deste Edital.  

 
6.2. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem 
de tempo e registro no sistema eletrônico e na abertura do certame. 
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6.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (§ 2º do Art. 
22 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
6.4. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes (§ 3º do 
Art. 22 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
6.5. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet (§ 5º do Art. 22 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
6.6. Não havendo expediente, por qualquer razão, na Embrapa, na data estabelecida 
no preâmbulo deste Edital, a sessão inaugural será realizada em nova data a ser 
informada. 
 

SEÇÃO VII 
DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente 
informada do recebimento e do valor, consignado em registro (§ 1º do Art. 24 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
7.2. Na formulação dos lances deverão ser observados os seguintes aspectos: 

 
7.2.1. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital (§ 2º do Art. 
24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
7.2.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela 
ofertado e registrado pelo sistema (§ 3º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 
de maio de 2005). 
 
7.2.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar (§ 4º do Art. 24 do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
7.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas 
demais empresas licitantes, vedada a identificação da licitante (§ 5º do Art. 24º  do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
7.4. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados (§ 10º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, 
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de 31 de maio de 2005). 
 

7.4.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e terá reinício somente 
após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no endereço 
utilizado para divulgação (§ 11º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio 
de 2005). 

 
7.5. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro (§ 
6º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 

7.5.1. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances (§7º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 
2005). 

 
7.6. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo 
sistema eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o 
lance mais vantajoso, para que seja obtida uma melhor proposta, observando o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas no edital (§ 8º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
7.7. O Pregoeiro/sistema anunciará a licitante detentora da melhor proposta, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão publica ou, 
quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 
 

SEÇÃO VIII 
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
8.1. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento a todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
8.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
 
8.3. A classificação das propostas será pelo critério de menor preço por item, 
sendo adjudicado à licitante que apresentar o lance de menor preço por item e 
atenda as exigências editalícias. 
 
8.4. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital (§ 5º do Art. 25 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
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8.4.1. Ocorrendo a situação mencionada no item anterior, o Pregoeiro poderá 
negociar com a licitante para obter melhor preço. 

 
8.5. No julgamento da habilitação e das propostas, 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 (§ 3º 
do Art. 26 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
8.6. Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, após a etapa de lances, sendo verificado o empate, será assegurado, como 
critério de desempate, preferência de contratação para empresas enquadradas na 
definição de microempresas e empresas de pequeno porte.  
 

8.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de licitantes não 
enquadradas nos conceitos abrangidos pela LC nº 123/2006. 

 
8.7. Para efeito do item 8.6, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

8.7.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 
convocada, automaticamente pelo sistema, para, querendo, apresentar nova 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento da etapa de lances, sob 
pena de preclusão do direito de preferência na contratação; 
 
8.7.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.6, na ordem classificatória, 
para exercício do mesmo direito; 
 
8.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 8.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se estabeleça aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
8.7.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 8.6, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame; 
 
8.7.5. O disposto no subitem 8.6 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
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SEÇÃO IX 

DA PROPOSTA DE PREÇOS IMPRESSA E DO SEU ENVIO 
 
9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor 
oferta deverá formular, de imediato, encaminhando, no prazo máximo de 02 (duas) 
horas após encerramento da etapa de lances, através do fax n. (0xx61) 3448-1797 
ou e-mail digitalizado em formatos *.doc, *.xls, *.jpg ou *.pdf: 
compras.cafe@embrapa.br, a Proposta de Preços impressa ajustada em 
conformidade com os lances eventualmente formulados, contendo as especificações 
técnicas detalhadas do objeto ofertado, recomposto em função do valor vencedor na 
etapa de lances, juntamente com os documentos exigidos para habilitação no item 
10, devendo o original da mencionada proposta impressa ser encaminhado no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis, a partir do encerramento da sessão pública, 
estabelecido neste Edital, à Embrapa Café, situada no Parque Estação Biológica – 
PqEB – Final W/3 Norte (final), Ed. Sede, subsolo, – CEP 70.770-901 – Brasília-DF, 
telefone (0xx61) 3448-4580, Fax (0xx61) 3448-1797. 
 

9.1.1. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência 
são os relacionados nas Seções IX e X deste Edital. 

 
9.2. A Proposta de Preços (modelo - Anexo III) deverá ser apresentada, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou 
impressa, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou 
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo 
representante legal da licitante proponente, contendo os dados e condições abaixo: 

 
9.2.1. nome ou razão social da licitante, CNPJ/MF, Inscrição Estadual, 
endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail/Home Page), 
dados bancários (nome e número do banco e da agência e n.º da conta 
corrente), bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de 
Identidade, domicílio e cargo na empresa, de seu representante legal, para fins 
de assinatura do Contrato; 
 
9.2.2. especificação dos produtos, conforme Anexo I deste Edital; 
 
9.2.3. preço unitário e total dos itens em algarismos e por extenso; 
 
9.2.4. prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contado da data da sessão pública de recebimento da proposta de preços. A 
ausência desta indicação será entendida como aceitação tácita dessa 
condição; 
 
9.2.5. declaração expressa de que o preço proposto inclui todos os custos e 
despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, mão-de-obra, 
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materiais, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, montagem, lucro, despesas 
acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus anexos; 

 
9.2.6. declaração de que o preço proposto será fixo e irreajustável; 

 
9.2.7. garantia de qualidade e de substituição dos produtos rejeitados pela 
Embrapa. 
 
9.2.8. declaração de ciência e aceitação das condições do Edital e seus 
Anexos, especialmente as fixadas para entrega dos produtos e pagamento. A 
ausência desta indicação será entendida como aceitação tácita dessas 
condições. 

 
9.3. Com o objetivo de evitar a desclassificação da proposta, é importante que as 
licitantes preencham suas propostas de acordo com o modelo apresentado no Anexo 
III. 
 

SEÇÃO X 

DA HABILITAÇÃO 

 

10.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contratação e verificará a habilitação da licitante conforme disposições do Edital. 

 

10.2. A habilitação das licitantes será verificada: 

 

1. Por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, inclusive habilitação 
parcial válida, quando dos procedimentos licitatórios realizados por órgãos 
integrantes do SISG ou por órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF; 

 

2. Por meio da consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
– Ceis/CGU, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparência.gov.br);  
 

3. Por meio de consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa, disponível no portal do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ); 

 

http://www.portaltransparência.gov.br/
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10.2.1. Os documentos abrangidos pelo SICAF quanto a documentação 
obrigatória são as certidões relativas à regularidade fiscal com a Fazenda 
Nacional, o Sistema de Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, bem como a certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, 
por força da Lei 12.440/2011; quanto à habilitação parcial, os documentos 
abrangidos são: regularidade perante a receita municipal, estadual/distrital e 
balanço. 

 

10.2.1.1. Enquanto não estiver implementada a consulta da existência de 
débitos trabalhistas por intermédio do SICAF, deverá o pregoeiro consultar o 
site www.tst.jus.br/certidao para comprovar a inexistência de débitos 
trabalhistas, sendo insuficiente a simples validação da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas eventualmente apresentada pelo licitante. 

 

10.2.2. A comprovação da situação financeira da empresa será avaliada 
automaticamente pelo SICAF, constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes 
da aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

 

10.2.2.1 As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), 
em qualquer dos índices, quando da habilitação, deverão comprovar o 
patrimônio líquido mínimo de 10%(dez por cento) do valor estimado anual 
previsto no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

10.2.3. A regularidade de toda a documentação acima, exigida para habilitação 
na licitação, deverá ser mantida durante todo o período de vigência contratual.  

http://www.tst.jus.br/certidao
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10.3. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 
apresentados via fax ou via e-mail: os documentos digitalizados, no prazo definido 
no edital, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

 

10.4. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 
sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidão constitui meio legal de 
prova. 

 

10.5. Além da regularidade no SICAF, inclusive habilitação parcial válida, a licitante 
da melhor oferta deverá apresentar, para fins de comprovação de habilitação: 

 

10.5.1. Declaração, conforme art. 32, § 2º, da Lei nº. 8.666/93, de que inexiste 
fato superveniente impeditivo da habilitação, a ser preenchida no Portal de 
Compras do Governo Federal – Comprasnet; 

 

10.5.2. Declaração, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal, a ser preenchida no Portal de Compras do Governo 
Federal – Comprasnet; 

 

10.5.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por Instituições 
Públicas ou Privadas compatíveis em quantidade e prazos com o objeto deste 
Edital, que comprovem a capacidade do licitante de realizar seu objeto. 

 

10.5.4 Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e 
empresas de pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso 
tenha se valido dos benefícios criados pela Lei Complementar nº 123/2006, no 
decorrer desta licitação, emitida pelo contador da empresa e assinada por seu 
representante legal, a ser preenchida no Portal de Compras do Governo 
Federal – Comprasnet; 

 

10.5.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, a ser preenchida 
no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet; 

 

10.6. A licitante vencedora poderá comprovar a regularidade por meio de 
apresentação de documentação válida na data do certame ao Pregoeiro, caso se 
constate o vencimento de algum documento no SICAF. 
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10.7. Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por qualquer 
processo de cópia, deverão estar acompanhados dos seus originais ou autenticados 
por cartório competente ou por membro da equipe de apoio. Também serão aceitas 
publicações em órgãos da imprensa oficial, ou ainda nos termos da legislação 
pertinente a cada documento. 

 

10.8. Será considerada inabilitada, a licitante que: apresentar documentação 
incompleta, ou em desacordo com o edital e legislação em vigor; tiver comprovado 
mau desempenho no cumprimento de compromissos assumidos junto à 
Administração Federal; estiver suspenso, nos termos da legislação vigente, do 
direito de licitar e de contratar com Administração Pública Federal (direta ou indireta); 
tiver sido multada por inadimplência e não houver, ainda, comprovado o pagamento 
ou recolhimento da multa; e deixar de atender as demais exigências deste edital e 
das legislações relacionadas com processos licitatórios. 

 

10.9. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeitos de assinatura do Contrato. 

 

10.10. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 

10.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado prazo de 2 (dois) dias úteis, para as empresas tipificadas no subitem 
acima, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame. 

 

10.12. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no presente Edital e na legislação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou 
revogar a licitação. 

 

SEÇÃO XI 
DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
11.1. Até 02 (dois) dias, úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o Pregão, na forma eletrônica (Art. 18 do Decreto 
5.450, de 31 de maio de 2005), através do e-mail: compras.cafe@embrapa.br a 
impugnação conter todos os dados da impugnante (nome, CNPJ, endereço e e-
mail), para competente resposta.  
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11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da seção pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet no endereço 
eletrônico: compras.cafe@embrapa.br (Art. 19 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 
2005). 
 
11.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 
Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (§ 1º do 
Art. 18 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame (§ 2º do Art. 18 do Decreto 5.450, de 31 de 
maio de 2005). 
 

 
SEÇÃO XII 

DOS RECURSOS 
 
12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 
manifestar de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. (Art. 26 do Decreto 5.450, de 
31 de maio de 2005).  
 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de 
recorrer importará na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora. (§ 1º do Art. 26 do Decreto 
5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
12.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. (§ 2º do Art. 26 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 
2005). 
 
12.4. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito 
suspensivo, ressalvada a hipótese do mesmo declará-lo.  
 
12.5. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos 
contra suas decisões e ao Chefe Geral da Embrapa Café, a decisão final sobre os 
recursos contra atos do Pregoeiro. 
 
12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
na Embrapa Café, situado no Parque Estação Biológica – PqEB – Final W/3 Norte 
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(final), Ed. Sede, Subsolo – CEP 70.770-901 – Brasília-DF, ou nos sites, 
www.embrapa.br/cafe  ou, ainda, no site www.comprasnet.gov.br, no horário de 
08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:30, em dias úteis. Telefones: (0xx61) 3448-4580, 
fax (0xx61) 3448-1797.  
 

SEÇÃO XIII 
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre 
que não houver interposição de recurso, e pela autoridade superior quando da 
existência de recurso (inciso IX do Art. 11 e inciso V do Art. 8º, ambos do Decreto 
5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório 
(Art. 27 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
13.2.1. Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado 
para assinar a OCS com a Embrapa Café no prazo de 5 (cinco) dias da 
convocação (§ 1º, Art. 27 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005).  
 
13.2.2. Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela 
licitante durante a vigência do contrato (§ 2º, Art. 27 do Decreto 5.450, de 31 de 
maio de 2005). 

 
13.3. Se a vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem 
anterior ou quando, injustificadamente recusar-se a assinar o contrato, poderá ser 
convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais (§ 3º, Art. 27 do Decreto 5.450 , de 31 de maio de 2005). 
 

SEÇÃO XIV 
DAS SAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública e será descredenciada no SICAF e no cadastro de 
fornecedores da Embrapa, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa 
de até 20%(vinte por cento) do valor estimado para a contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos: 
 

14.1.1. Cometer fraude fiscal; 
14.1.2. Apresentar documento falso; 
14.1.3. Fizer declaração falsa; 

http://www.embrapa.br/cafe
http://www.comprasnet.gov.br/
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14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
14.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
14.1.7. Não mantiver a proposta 
 

14.2. Para os fins do item 14.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos 
nos artigos 90 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
 
14.3. Além do previsto nos subitens anteriores, pela inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no 
art. 78, incisos I a XI da Lei n. 8.666/93, a Embrapa poderá aplicar à licitante 
contratada as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais e 
da reparação dos danos causados à Embrapa:  
 
a) advertência; 
b) multa; 
 
14.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo. 
 
14.5. A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
14.6. Das penalidades de que tratam as alíneas “a” e “b” cabe recurso ou pedido de 
representação na forma da legislação em vigor.  
 
14.7. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento 
das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, a critério da Embrapa, 
mediante justificativa, não recomende a aplicação de outra penalidade, exceto nos 
casos de reincidência dos fatos que ensejaram a advertência, quando deverá ser 
aplicada penalidade de multa na forma da alínea “c” do item 14.8 infra. 
 
14.8. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 

 
a) Recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo 
estabelecido: 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato; 

 
b) Atraso na execução do objeto da licitação, ou parte dele, em relação ao prazo 
estipulado: 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor do (s) produto (s) não entregue (s), até no máximo de 10% (dez por cento), 
sobre o valor global do Contrato, o que ensejará a rescisão contratual; 

 
c) Ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pelas alíneas 
anteriores: 10% (dez por cento) do valor global do Contrato para cada evento. 
 

14.8.1. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
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demais sanções e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar 
eventuais perdas e danos. 

 
14.8.2. As multas deverão ser recolhidas na conta única UG e Gestão da 
Embrapa, através de GRU, mediante Comprovante de Recolhimento, no prazo 
de 5 (cinco) dias a contar da intimação, podendo a Embrapa descontá-las, na 
sua totalidade ou em parte, do pagamento a ser efetuado à da contratada e/ou 
da garantia prestada (quando for o caso).  
 
14.8.2.1. Se o valor a ser descontado pela Embrapa for insuficiente, ficará a 
contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da comunicação oficial. 
 
14.8.3. O valor total das multas, aplicadas na vigência do contrato, não poderá 
ultrapassar 20% (vinte por cento) do seu valor global, o que ensejará a sua 
rescisão. 

 
14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (parágrafo único 
do art. 28 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 

SEÇÃO XV 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
15.1 A contratação decorrente do presente certame dar-se-á mediante a assinatura 
da OCS (Anexo II), no prazo de 5 (cinco) dias, após a convocação da licitante 
vencedora. As condições previstas neste Edital e seus anexos integram o Contrato 
independente de transcrição. 
 
15.2. Como condição para celebração do instrumento da OCS, a(s) licitante(s) 
vencedor (as) deverá (ão) manter as mesmas condições de habilitação exigidas 
neste Edital; 
 
15.3. A contratada, assim entendido aquela que firmar qualquer tipo de ajuste com a 
Embrapa, fica obrigada a acatar, nas mesmas condições desta convocação, por ato 
unilateral da contratante, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme o 
§ 1.º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
15.4. Caso a licitante vencedora não apresente situação regular no ato da 
contratação, ou caso venha recusar-se a celebrá-lo, injustamente, dentro do prazo 
estabelecido e na vigência de sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis 
reservando-se à Embrapa o direito de, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, revogar a licitação ou convocar os remanescentes, respeitando-se a 
ordem de classificação, respectivamente a cada item. 
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15.5. Previamente à contratação, a Embrapa verificará a existência de registro da 
licitante vencedora no cadastro informativo dos créditos não quitados no setor 
público federal (CADIN), conforme previsto no art. 6º da Lei n.º 10.522, de 19/07/02. 

 
SEÇÃO XVI 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta dos recursos consignados na proposta orçamentária do Orçamento Geral da 
União, para o exercício de 2012, a cargo da Embrapa, na Gestão/UG: 135097, no 
Elemento de Despesas: 333.90.30, PTRES:043182 , Fonte de Recursos: 0180 

 
SEÇÃO XVII 

DA ENTREGA 
 
17.1. A entrega dos produtos desta licitação será executada na forma, quantidade, 
endereço e prazo previstos no Termo de Referência/Projeto Básico (Anexo I), que 
integra este Edital. 

 
17.2. O prazo de entrega dos produtos, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias 
corridos, contados a partir da data de assinatura da OCS. 

 

17.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) efetuar a entrega do(s) produtos(s) no 
endereço e no horário indicados no ANEXO I deste Edital. 

 
17.4. Por ocasião do recebimento do(s) produto(s), a Embrapa reserva-se o direito 
de proceder a inspeção de qualidade e quantidade do(s) mesmo(s) e a rejeitá-lo(s), 
no todo ou em parte, se estiver(em) em desacordo com as especificações técnicas 
do objeto licitado, obrigando-se a licitante contratada a promover a devida 
substituição, observados os prazos contratuais. 

 

17.5. A licitante contratada deverá promover a devida substituição no prazo máximo 
de 02 (DOIS) dias úteis, contados da notificação. 

 
17.6 O aceite do(s) produto(s), pela Embrapa, não exclui a responsabilidade civil da 
licitante contratada por vícios de qualidade ou técnico dos produtos ou em 
desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas 
posteriormente. 
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SEÇÃO XVIII 
DO PAGAMENTO 

 
18.1. O(s) pagamento(s) à(s) Licitante(s) a ser(em) Contratada(s), será(ão) 
efetuados em moeda corrente nacional, até 10 (DEZ) dias corridos após o 
recebimento definitivo dos produtos mediante apresentação das notas fiscais 
devidamente atestadas pela Embrapa. 
 
18.2. Caso os produtos sejam recusados ou o correspondente documento fiscal 
apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data de 
regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento. 
 
18.3. Caso não haja expediente na Embrapa no dia do vencimento da Nota Fiscal, 
fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente. 
 
18.4. O pagamento será realizado através de Ordem de Pagamento Bancária, em 
conta e agência bancária a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal. 
18.5. A suspensão do pagamento não autoriza a paralisação da obrigação da 
contratada de entrega dos produtos, estando a mesma sujeita às penalidades 
cabíveis por inadimplemento, bem como a responder pelos danos e prejuízos 
decorrentes, se assim proceder; 
 
18.6. A Embrapa não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou outras 
instituições financeiras; 
 
18.7. Os valores porventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, sofrerão correção monetária pela 
variação do IPCA, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, “pro rata die”. 
 

SEÇÃO XIX 
DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
19.1. A Embrapa poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por 
ilegalidade de ofício ou a requerimento da parte interessada, mediante justificativa 
circunstanciada da autoridade competente, escrita e fundamentada, não gerando 
direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto 
no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato. 
 

SEÇÃO XXI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
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instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da documentação de habilitação e proposta. 
 
20.2. Fica assegurado à autoridade competente para aprovação do procedimento 
licitatório o direito de revogá-lo em face das razões de interesse público, por motivo 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado (Art. 29 do Decreto 
5.450/2005). 
 

20.2.1. A anulação do procedimento licitatório induz à da OCS (§1º do art. 29 
do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
20.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de 
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento 
da OCS (§2º do art. 29 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
20.3. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Embrapa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
20.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.5. 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 Embrapa. 
 
20.6. 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, a finalidade e a segurança da contratação (parágrafo 
único, do Art. 5° do Decreto 5.450/2005). 
 
20.7. Encontra-se anexo ao processo a planilha de custos, feita com base em 
estimativas de mercado. 
 
20.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
20.9. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça 
Federal, Seção Judiciária de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro. 
 
20.10. Os casos não previstos neste Edital e as possíveis dúvidas existentes serão 
resolvidos pelo Pregoeiro por meio eletrônico, até três úteis anteriores a data fixada 
para abertura da sessão pública, pelo e-mail: compras.cafe@embrapa.br . 

mailto:compras.cafe@embrapa.br


  22 

 

 

 
20.11. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
I - TERMO DE REFERÊNCIA 
II - MODELO DE OCS 
III - MODELO DE PROPOSTAS 
 
 
 
 
Brasília/DF,         de                             de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

Gabriel Ferreira Bartholo 
Chefe Geral da Embrapa Café 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º    05 /2012 – EMBRAPA CAFÉ 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO: 

 O presente instrumento tem por objetivo a contratação, por item, para o 
fornecimento de material de laboratório. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE UNID 

1.  

M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus) Reverse 
Transcriptase, 4000 U: DNA polymerase 
recombinate para síntese de fita de DNA até 7 kb a 
partir de RNA e/ou DNA e/ou híbrido de RNA/DNA. 
Baixa atividade de Rnase H. Atividade otimizada à 
37°C. Purificada a partir da expressão do gene pol 
gene de E. coli. Deve ser enviada com vial of 5X 
first strand buffer [250 mM Tris-HCl (pH 8.3), 375 
mM KCl, 15 mM MgCl2 ], e a vial de100 mM DTT. 
Armazenada à -20°C.  

4 UN 

2.  

Placas de 96 amostras de 0.1mL, utilizadas no 
módulo Fast sem código de barras para serem 
utilizadas em aparelho de PCR em tempo real. 
Caixa com 20 placas. Applied Biosystem ou similar 

16 CX 

3.  

Adesivos MicroAmp Optical Adhesive Covers. 
Adesivos ópticos para serem utilizados como 
vendantes em placas de 96 amostras. Pode ser 
utilizado nos sistemas de PCR Quantitativo Real 
Time 7300, 7500, 7500Fast, ABI Prism 7900HT 
(96/384 amostras)e 7900Fast, termocicladores 
modelos, 9800, 9700 (96/384 amostras). Caixa  com 
100 adesivos. Applied Biosystem ou similar 

16 
 

CX 

4.  

Solução tampão com EDTA 10 vezes concentrada 
para uso durante a eletroforese de DNA em todos os 
sequenciadores Applied Biosystems Genetic 
Analzyers e DNA Analyzers. Frasco com 25ml. 
Suficiente para 200 corridas (valor estimado). 
Origem: EUA. N.C.M.: 3822.00.90. Peso Líquido 
unitário: 0,045 Kg. Applied Biosystem ou similar 

10 FR 

5.  

Formamida Hi-Di, frasco com 25 ml. Suficiente para 
80 corridas. Para uso exclusivo com o Sequenciador 
Automático modelos ABI PRISM® 3100 Genetic 
Analyzer with Computer Workstation, Applied 
Biosystems 3130 Genetic Analyzer, Applied 
Biosystems 3730 DNA Analyzer, Applied Biosystems 

19 FR 
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3730xl DNA Analyzer .N.C.M.: 2924.19.29. País de 
Origem: INGLATERRA. Peso Líquido Unitário: 0,038 
Kg. Applied Biosystem ou similar 

6.  

Ácido Bórico, para eletroforese,pureza ≥99.5%; 
fórmula linear H3BO3; peso molecular 61.83; vapor 
pressure 2.6 mmHg ( 20 °C); total de impureza 
≤0.005% Insolúvel em metanol; anion traces 
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): 
≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%; cation traces Ca: 
≤0.005%, Fe: ≤0.001%, metais pesados (como Pb) 
≤0.001% - frasco de 1kg.  

7 KG 

7.  Àcido Nítrico 65% PA ACS, frasco de 1L.  50 FR 

8.  

Acrilamida/Bis-acrilamida 40% (solução pronta19:1) da 
Bio-Rad, com 99,9% de pureza tendo passado por 
rigoroso processo de purificação e teste para garantir 
essa qualidade; peso molecular de 71,08; condutividade 
? 2.5 µmho (50% solução); pH 7.0 ±0.5 (10% solução em 
0,1 M NaCl); Turbidity ? 2.0 NTU (50% sikution), ? 1.75 
NTU (50% solução em MeOH); Acrylic acid < 0.002% 
(determinado indiretamente por meio de condutividade 
e pH) - frasco de 500mL.  

8 FR 

9.  

Agarose - UltraPure Agarose da Invitrogen - 
polissacarídeo usado para separação de ácidos nucléicos 
em sistemas de eletroforese de agarose. Ideal para 
separação de fragmentos de DNA e RNA de tamanhos 
entre 500 bp a > 20 kb. Frasco com 500g.  

7 FR 

10.  

Álcool isoamílico, embalagem de 1 L, ACS, Reagente 
Ultra-Puro Molecular Grade, classificação química PA, 
livre de contaminantes e de DNases e RNases.  

13 L 

11.  

Álcool isopropílico - 2-Propanol, BioReagente, para 
biologia molecular, pureza ≥99%; fórmula linear 
(CH3)2CHOH; peso molecular 60,10; vapor density 2.1 (vs 
air); vapor pressure 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C); 
expl. lim 2%; refractive index n20/D1.377(lit.); bp 
82°C(lit.); mp -89.5°C(lit.); densidade 0.785g/mL a 
25°C(lit.); utilizado para precipitação de ácidos nucleicos. 
frasco de 500mL. 

44 FR 
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12.  

Cloreto de sódio - Sodium chloride, reagente ACS, pureza 
≥99.0%; fórmula linear NaCl; peso molecular 58.44; total 
de impurezas ≤0.005% de material insolúvel, pH 5.0-9.0 
(25 °C, 5% em solução); mp 801 °C(lit.); anion traces 
bromide (Br-): ≤0.01%, chlorate, nitrate (as NO3-): 
≤0.003%, iodide (I-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 
ppm, sulfate (SO42-): ≤0.004%; cation traces Ba:, passes 
test, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤2 ppm, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, 
metais pesados (como Pb) ≤5 ppmb - frasco de 500g. 

15 FR 

13.  

Carbonato de sódio da Sigma - Sodium carbonate, 
powder, pureza ≥99.5%, reagente ACS; fórmula 
linearNa2CO3; peso molecular 105.99; total de impurezas 
≤0.005% silica, ≤0.01% insolubles; ≤1.0% loss on heating; 
mp 851 °C(lit.); anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, 
phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfur compounds (as 
SO42-): ≤0.003%; cation traces Ca: ≤0.03%, Fe: ≤5 ppm, K: 
≤0.005%, Mg: ≤0.005%, metais pesados (como Pb) ≤5 
ppm - frasco de 2,5kg.  

4 FR 

14.  

Clorofórmio PA ACS, Chloroform, ACS spectrophotometric 
grade, pureza ≥99.8%, fórmula empírica CHCl3; peso 
molecular 119.38; vapor density 4.1 (vs air), vapor 
pressure 160 mmHg (20 °C); livre de Cl; ≤0.03% de água; 
evapn. residue <0.001%; refractive index n20/D 
1.445(lit.); bp 60.5-61.5 C(lit.); mp -63 °C(lit.); densidade 
1.492 g/mL a 25 °C(lit.), 1.492 g/mL a 25 °C - frasco de 1L 

37 FR 

15.  

CTAB - Hexadecyltrimethylammonium bromide, para 
biologia molecular, pureza ≥99%; fórmula linear 
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3, peso molecular 364.45; 
cationic; mol wt micellar avg mol wt 62,000; CMC 0.92, 1 
mM(20-25°C); mp 248-251 C(lit.); HLB 10, usado para 
precipitação de DNA - fraso de 1Kg 

5 FR 

16.  

Detergente Extran MA 02 Neutro da Merk, galão de 5L: 

Detergente concentrado ph neutro para lavagem de 

vidraria; Neutro: solução biodegradável e concentrada 

composta por tenso ativos aniônicos e não iônicos, 

especialmente formulada para limpar sujidades de 

vidrarias laboratoriais e outros utensílios sensíveis à 

alcalinidade e acidez. Galão de 5 Litros. 

60 GL 
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17.  

Etanol absoluto, ACS reagent, pureza ≥99.5%; fórmula 
linear CH3CH2OH; peso molecular 46.07; vapor density 
1.59 (vs air); vapor pressure 44.6 mmHg (20 °C); 
autoignition temp. 683 F; expl. lim. 19 %, 60 °F; total de 
impurezas H2SO4, passes test(darkened), MnO4- 
reducers, passes test, acetone, passes test, isopropanol, 
passes test, ≤0.0002 meq/g Titr. base, ≤0.0005 meq/g 
Titr. acid, ≤0.1% Methanol, ≤0.2% de água; evapn. 
residue ≤0.001%; refractive index n20/D 1.3600(lit.); 
densidade 0.789 g/mL a 20 °C, 0.789 g/mL a 25 °C(lit.)- 
frasco de 1L 

40 FR 

18.  

Sarcosyl (N-Lauroyl-sarcosine) - N-Lauroylsarcosine 
sodium salt, pureza ≥94%; fórmula linear 
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa; peso molecular 
293.38; nível de qualidade premium; descrição anion; 
mol wt micellar avg mol wt 600, average mol wt 600; 
CMC 14.6 mM(20-25°C) - frasco de 1 kg. 

1 FR 

19.  

Sigma Cote (chlorinated organopolysiloxane in heptane), 
reagente siliconado para vidros e outras superfícies, 
frasco de 100mL. 

5 FR 

20.  
Becker de plástico - Copo becker de plástico resistente, 
graduado, com bico, autoclavável, volume de 4 000mL.  

5 UN 

21.  
Becker de plástico - Copo becker de plástico resistente, 
graduado, com bico, autoclavável, volume de 2000mL.  

5 UN 

22.  

Sorbitol - D-Sorbitol, plant cell culture tested; fórmula 
empírica C6H14O6; peso molecular 182.17; vapor density 
<1 (vs air); vapor pressure <0.1 mmHg ( 25 °C); mp 98-
100 °C(lit.); usado para cultura de tecido, frasco de 1kg.  

4 FR 

23.  

TEMED - N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 
BioReagente, usado para electrophoresis, ~99%; fórmula 
linear (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2; peso molecular 116.20; 
expl. lim. 9.08 %; refractive index n20/D 1.4179(lit.); bp 
120-122 °C(lit.); mp ?55 °C(lit.); density 0.775 g/mL a 20 
°C(lit.) - frasco de 25mL. 

13 FR 

24.  

Urea, ReagentPlus, da Sigma, pureza ≥99.5%, pellets; 
fórmula linear NH2CONH2; peso molecular 60.06; nível 
de qualidade Premium; mp 132-135 °C(lit.); solubility 
H2O: soluble8 M a 20 °C; density 1.335 g/mL a 25 °C(lit.) - 
frasco de 1kg. 

26 FR 
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25.  

Big Dye (kit de sequenciamento) - Conjunto de reagentes 
para sequenciamento automático de DNA "Big Dye 
Terminator Cycle Sequencing Standart, Version 3.1". 
Suficiente para 100 reações. Acompanha amostra do 
tampão para diluição 5X - 1 mL. Para uso no 
Sequenciador Automático de DNA modelo ABI 3130XL. 
Composto por tampão de diluição e Big-Dye Terminator. 
Applied Biosystem ou similar 

2 KIT 

26.  

Polímero de Performance Optimizada Pop 7 para análise 
de fragmentos e sequenciamento de DNA. Frasco com 
7mL pronto para aplicação no equipamento. Utilizado 
como matriz para eletroforese exclusivamente no 
Sequenciador automático de DNA ABI 3130 XL. Suficiente 
para 60 corridas ou 960 amostras. Applied Biosystem 

ou similar 

20 FR 

27.  

Padrão de Peso Molecular GENESCAN-500 (ROX) marcado 
com fluorescência na cor vermelha. Suficiente para até 
800 analises. Applied Biosystem ou similar 

22 FR 

28.  

Marcador de peso molecular 100 bp (frasco de 50 Ug): 
consistindo em 15 fragmentos blunt-end entre 100 e 500 
pb em múltiplos de 100pb e um fragmento adicional de 
2072pb. A banda de 600pb deve ter aproximadamente 2 
a 3 vezes a intensidade das outras bandas, servindo de 
orientação interna. O tampão de armazenamento 
contem 10mM Tris-HCl (pH 7,5) e 1 mM EDTA.  

10 FR 

29.  

Caixa com tampa (fixa) para armazenamento de 
microtubos em freezer, material polipropileno para 100 
microtubos, cor transparente.  

40 UN 

30.  

Caixa de fibra de papelão com as divisórias - caixa 
quadrada de fibra de papelão para armazenamento de 
microtubos (tipo eppendorf) em freezer, com 100 
divisões, 13,5 x 13,5 cm; 10 cm de altura e divisões de 10 
x 10 mm, para 100 microtubulos.  

100 UN 

31.  

Rack para 80 Microtubos - Rack colorido em 
polipropileno, resistente á solventes químicos orgânicos. 
Capacidade para 80 microtubos de 1,5/2,0ml.  

30 UN 

32.  

Placa de PCR 96 well, sem borda, transparente, com 
certificado de ausência de RNAase e DNAase em 
laboratório independente. Contendo ISO. Placas 
compatíveis com os termocicladores MJ Research PTC-
200 e Veriti da Applied Biosystems. Pacote com 10 placas.  

120 PCT 
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33.  

Placa de PCR para sequenciador - placas de 96 orifícios 
com fundo cônico para reação de PCR "MicroAmp Optical 
96-Well Reaction Plate". Peça única em polipropileno no 
formato 8x12. Compatível com o Sequenciador 
Automático de DNA ABI 3130xl e 7500 Real Time PCR 
System. Caixa com 10 unidades. 

70 CX 

34.  Kit Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System, 250 preps.  1 KIT 

35.  

Kit para extração de RNA total de planta Para purificação 
de RNA total baseado em colunas de cromatografia e 
resina utilizando em microcentrifuga Quantidade: 250 
reações . 

1 KIT 

36.  Kit RNeasy MinElute Cleanup Kip (50).  1 KIT 

37.  

DNase I Amplification Grade, 100 U (1U/UL) : enzima para 
digestão de DNA simples fita e DNA dupla fita. Atividade 
específica de 10,000 units/mg. Livre de RNAse. DNase I, 
Amplification Grade. Enviado com 10X DNase I reaction 
buffer [200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 20 mM MgCl2 , 500 
mM KCl], vial of 25 mM EDTA (pH 8.0). Armazenado à -
20°C.   

5 FR 

38.  

Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix Kit para 
expressão gênica/ PCR em tempo real, 200 reações 
contendo pré-mistura dos reagentes necessários para 
detectar por fluorescência produtos resultantes de 
reação de PCR, incluindo SYBR Green I Dye, AmpliTaq 
DNA Polymerase, dNTPs com dUTP, e o corante ROX 
como referência passiva.  Applied Biosystem ou similar 

13 KIT 

39.  

dNTP Set 4 x 25 µmol; volumes: 0,25 mL de 100 mM 
dATP, 100 mM dCTP, 100 mM dGTP, 100 mM dTTP. 
Certificado de análise. 4 x 25 µmol 2.s 

8 FR 

40.  

Tubos plásticos para centrifugação com fundo cônico, 
graduado, com capacidade máxima de 2 mL, esterilizados 
por raios gama, livre de pirogênicos, RNA, DNA, RNAse e 
DNAse. Com tampa do tipo snaplock com graduação 
precisa e paredes ultratransparentes. Autoclaváveis a 
121° C por 15 minutos e préesterilizados. Fabricado em 
polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, resistente a 
centrifugações de até 20.000 RCF .Caixa com 1.000 
unidades. 

58 CX 
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41.  

Platinum Taq – DNA polimerase marca Invitrogen 
(Brazilian origin), com MgCl2 separado do tampão: 
enzima termoestável Hot Start, que permite inatização da 
enzima até a etapa de desnaturação inicial da técnica de 
PCR. Tal caracterísitca é conferida por um anticorpo 
monoclonal que fica ligado à enzima. O kit deve vir com 
100 µl Platinum® Taq DNA polymerase, 2.5 ml 10X PCR 
buffer [200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl], 1 ml 50 
mM MgCl2. Estocada à -20°C.  

80 FR 

42.  

Taq – DNA polimerase da Phoneutria, origem 
recombinante; concentração 5 unidades/UL; volume 100 
UL de solução; acompanha tampão I0 (com magnésio 
separado), frasco com 500U.  

100 FR 

43.  

Síntese de 21 oligonucleotídeos, em escala de síntese 
mínima de 25 nmol, dessalinizado. Sequência dos oligos 
estão nas tabelas abaixo: Nome Sequencia 5´-3´ EST-
SSR081(AACC-03F) AGCAGCAGGAGCAGGAAGAA EST-
SSR088(AACC-12R) CAAGAGTAGCCTCCATTGTGAT SSRCa-
81R GGTTGAACCTAGACCTTATTT SSR-143F 
ACATTTTCACAAACAGACTCC E-CCC 
GACTGCGTACCAATTCCCC E-CCA GACTGCGTACCAATTCCCA 
E-CTA GACTGCGTACCAATTCCTA E-CGA 
GACTGCGTACCAATTCCGA E-CGC 
GACTGCGTACCAATTCCGC E-CGG 
GACTGCGTACCAATTCCGG M-T GATGAGTCCTGAGTAAT M-
AGG GATGAGTCCTGAGTAAAGG M-AGC 
GATGAGTCCTGAGTAAAGC M-AGA 
GATGAGTCCTGAGTAAAGA M-ACG 
GATGAGTCCTGAGTAAACG M-ACT 
GATGAGTCCTGAGTAAACT M-ATG 
GATGAGTCCTGAGTAAATG M-ATT 
GATGAGTCCTGAGTAAATT M-AGT 
GATGAGTCCTGAGTAAAGT M-AAG 
GATGAGTCCTGAGTAAAAG M-ATA 
GATGAGTCCTGAGTAAATA 

1 UN 

44.  
Hidróxido de Sódio NaOH; Peso molecular: 40g/mol 
APRESENTAÇÃO 500g. 

43 FR 

45.  
Peróxido de Hidrogênio Puro - Teor de H2O2 entre 34 e 
36% P.A, frasco de 1L.  

51 L 
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46.  

Enzima de restrição Tru9 I, marca Promega, frasco 
contendo 200U, acompanha tampão F 10X (composto 
por 100 mM Tris-HCl (pH 8,5), 1M NaCl, 100mM MgCl2 e 
10mM DTT a 37oC), BSA acetilado e tampão multi-core 
10X (composto por 250 mM Tris acetato (pH 7,8), 1M 
acetato de potássio, 100mM de acetato de magnésio e 
10 mM de DTT).  

7 FR 

47.  

MicroAmp Optical 96-well Reaction Plate. Placas de 96 
amostras de polipropileno compatível para uso nos 
Termocicladores, Sistema de extração 6100, Sistemas de 
PCR Quantitativo em Tempo Real, exceto modelos Fast e 
384 amostras e Sequenciadores automáticos de DNA ABI 
Prism,exceto 310 . Contém 10 placas. N.C.M: 3926.90.90. 
País de Origem: CINGAPURA. Peso Líquido Unitário: 0,300 
Kg. 

15 CX 

48.  

Enzima de restrição Eco RI, marca Promega, frasco 
contendo 5.000U, acompanha tampão H 10X (composto 
por 900 mM Tris-HCl (pH 7,5), 500mM NaCl e100mM 
MgCl2 a 37oC), BSA acetilado e tampão multi-core 10X 
(composto por 250 mM Tris acetato (pH 7,8), 1M acetato 
de potássio, 100mM de acetato de magnésio e 10 mM de 
DTT). Applied Biosystem ou similar 

2 FR 

49.  
Luvas cirúrgicas de látex descartáveis, tamanho G, caixa 
com 100 unidades.  

50 CX 

50.  
Luvas cirúrgicas de látex descartáveis, tamanho M, caixa 
com 100 unidades.  

40 CX 

51.  

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ - 
TAMANHO P CARACTERÍSTICAS: látex de borracha 
natural; superfície micritextturizada; ambidestra; não 
estéril; sem pó bioabsorvível; hipoalergênica; NQA 1,5. 
APRESENTAÇÃO: caixa com 100 unidades 

80 CX 

52.  

Reservatório descartável para soluções - reservatório em 
poliestireno branco com dois lados angulares e fundo em 
V. Capacidade para 55mL podendo ser utilizado com 
micropipetas multicanais para transferência de soluções 
do reservatório para as placas de microtitulação e 
microtubos.  

50 UN 

53.  

Rack dupla face com tampa para armazenamento de 
microtubos em freezer, para 96 microtubos (96 tubos de 
0,5 de um lado e 96 tubos de 1,5 de outro) material 
polipropileno extra forte. Transparente.  

30 UN 
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54.  

Ponteira, sem filtro, 0.5 - 10 uL - Transparente, 
microvolume, sem filtro (barreira), fabricada em 
polipropileno transparente atóxico com 99,9% de pureza. 
Autoclavável até 121ºC a 15psi por 15 minutos. Pré-
esterilizadas. Volume variável entre 0,5-10 ul. Compatível 
com as micropipetas das marcas: Rainin, Eppendorf, 
Gilson. Produto com certificado livre de DNase, RNase e 
pirogênios. Pacote com 1000 ponteiras 

144 
 

PCT 

55.  

Ponteira universal 1-200ml Volume variável entre 1-200 
uL. Cor amarela, ponta fina (não-chanfrada), sem filtro 
(barreira), fabricada em polipropileno transparente 
atóxico com 99.9% de pureza. Autoclavável até 121ºC por 
15 minutos a 15psi. Compatível com as micropipetas das 
marcas: Rainin, Eppendorf, Gilson. Produto com 
certificado livre de DNase, RNase e pirogênios. Pacote 
com 1000 unidades.  

146 
 

PCT 

56.  

Oligonucleotideos para uso comum Escala de síntese: 100 
nMoles Total de 6000 pares de bases nitrogenadas, ao 
redor de 180 oligonucleotídeos Sequências de bases 
variadas 

6000 Pares 

57.  

Conjunto de sondas para sistema Taqman (qPCR)-
discriminação alélica - Sondas (qPCR para discriminação 
alélica, Conc: constante; diluição: 1x TE (100µM)- 
 TaqMan MGB Probe. Ácido nucleico marcado com 
fluorescência  (6FAM, VIC, TET, NED) utilizado nas reações 
de PCR  para quantificação em tempo real nos sistemas  
ABI Prism 7700, 7000, 7900HT, Real Time PCR 7300 e 
7500. Concentração: 50,000 pmol. Sonda 1: 18 pb 
Fluoróforo : FAM Quencher: MGB, Sonda 2: 18 Fluoróforo 
: VIC Quencher: MGB. Sequência a ser definida. Applied 

Biosystem ou similar 

1 UN 

58.  
Acetato de Sódio, CH3COONa, M: 82,03g/mol; P.A. Ultra-
puro, Molecular Grade . Frasco 1Kg 

3 FR 

59.  

Cloreto de Lítio. Reagente Ultra-Puro, Molecular Grade, 
Classificação química P.A., livre de contaminantes e de 
DNAases e RNAases. Frasco com 1250g 

1 FR 

60.  

Ácido Acético Glacial CH3COOH - P.A – A.C.S PM 60,05, 
Molecular Grade, livre de contaminantes DNAases e 
RNAases . Frasco com 1L 

15 L 

61.  
Lenços finos de papel com película poliprotetora 
antiestética. Caixa com 280 folhas. 

30 UN 
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62.  

Panos descartáveis p/ limpeza de superfícies, de alta 
performance em absorção c/ gramatura media de 83 a 92 
g/m2. Rolo contendo ao redor de 80 panos/rolo. 

5 RO 

63.  

Papel toalha p/ secagem das mãos com alta absorção 
interfolha 21,5 x 22,5 cm c/ duas dobras c/ gramatura de 
26 a 28 g/m2. Pacotes 

80 PCT 

64.  
Álcool etílico absoluto P.A> A.C.S (790g) 99,8. Frasco  1 
litro 

50 Fr 

65.  

Tubos para centrifugação, modelo SuperClear™ , de 50ml, 
fabricado em polipropileno grau médico, certificados 
quanto a ausência de DNA, RNA, DNase, RNase, 
nucleases, endotoxinas e traços de metal. Esterelizados 
por raios gamma. Suporta autoclavagem, temperaturas 
de -90ºC a 122ºC e centrifugação até 15.000xG. 
Acompanha tampa. Pacote com 50 unidades. 

72 PCT 

66.  

Tubos plásticos para centrifugação com fundo cônico, 
graduado, com capacidade máxima de 1,5 mL, 
esterilizados por raios gama, livre de pirogênicos, RNA, 
DNA, RNAse e DNAse. Com tampa do tipo snaplock com 
graduação precisa e paredes ultratransparentes. 
Autoclaváveis a 121° C por 15 minutos e préesterilizados. 
Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de 
pureza, resistente a centrifugações de até 20.000 RCF. 
Pacotes de 1000 unidades 

24 
 

PCT 

67.  

Tubos plásticos para centrifugação com fundo cônico, 
graduado, com capacidade máxima de 0,5 mL, 
esterilizados por raios gama, livre de pirogênicos, RNA, 
DNA, RNAse e DNAse. Com tampa do tipo snaplock com 
graduação precisa e paredes ultratransparentes. 
Autoclaváveis a 121° C por 15 minutos e préesterilizados. 
Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de 
pureza, resistente a centrifugações de até 20.000 RCF. 
Pacotes com 1000 Unidades 

5 UN 

68.  

T easy vector System para clonagem de produtos de PCR. 
Alta eficiência de inserção de um produto de PCR aos 
plasmídeos , com prevenção de recircularização do vetor. 
Presença de promotores T7 e SP6 que flanqueiem uma 
região de clonagem múltipla; a inactivação por inserção 
do péptido alfa-permitindo que os clones recombinantes 
possam ser diretamente identificados por “screenig” azul 
/ branco em placas indicadoras. Quantidade: 150 reações   

150 Reações 
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69.  

Cartucho de deionização para sistema de purificação 
ultra MK2, marca ELGA. Modelo: LC182 Quantidade: 1 
par 

2 UN 

70.  

Marcador de peso molecular de DNA para gel de agarose 
- Constituído por 15 bandas de DNA espaçadas de 50 a 
100 pares de bases (desde 50 a1500 bp tamanho padrão - 
liofilizado). Blue Stop Solution (0.25 mL) – contém 90% 
formamida em Bromophenol Blue. Armazenázel a -20° C. 
Estável por até 12 meses a -20° C se estocado liofilizado e 
protegido da luz.  

5 UN 

71.  
Cloreto de Cálcio PA - ACS; CaCl2. 2 H20; PM: 147,01; 
Pureza: min 99%  

2 KG 

72.  

 ECO RI, FR C/ 5000UN 5´-G?AATTC-3´ 3´-CTTAA?G-5´ 
Concentration: 8-20 U/?l Star Activity: May exhibit star 
activity Compatible Buffer: 10X Buffer H Methylation 
Sensitivity: CpG methylation-sensitive Optimal Reaction 
Temperature: 37° C Sensitive to Heat Inactivation: Yes 
(Heat-Inactivatable) Regulatory Statement: For Research 
Use Only. Not for any animal or human therapeutic or 
diagnostic use. Important:Invitrogen restriction enzymes 
now come with Universal Buffers L, M, H, K, or T (+BSA) 
instead of REact® Buffers 1-8. Functionally, the enzymes 
are the same and have been validated for the 
recommended buffer. Please contact our technical 
services department immediately if you have questions 
or concerns. 

1 UN 

73.  

 E-GEL 1KB PLUS DNA LADDER, FR C/ 100U The room-
temperature stable, ready-to-use E-Gel® 1Kb Plus DNA 
Ladder is premixed with loading buffer and is formulated 
specifically for maximum performance on E-Gel® EX gels 
as well as other E-Gel® precast gels. 

3 UN 

74.   HIND III, FR C/ 5000UN 2 FR 

75.  
Nitrato de Cálcio PA – ACS; Ca(NO3)2.4H2O; PM: 236,15; 
Teor min. 99,0 - 103,0% . 

2 KG 

76.  
Nitrato de Potássio PA – ACS; KNO3; PM: 101,1; Pureza 
99,0% . 

2 KG 

77.  
Sulfato de Potássio PA – ACS; K2 (SO4); PM: 174,26; 
Pureza: 99,0% Quantidade: 2KG 

2 KG 

78.  
Sulfato de Magnésio PA – ACS; MgSO4 7H2O; PM: 246,48; 
Pureza: 98,0 – 102, 0% . 

2 KG 
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79.  

 SAC I, Concentration: 4-12 U/?l Compatible Buffer: 10X 
Buffer L Methylation Sensitivity: Not CpG methylation-
sensitive Optimal Reaction Temperature: 37° C Sensitive 
to Heat Inactivation: Yes (Heat-Inactivatable) FR C/ 
2000UN 

1 FR 

80.  

Bisacrilamida (Methylenebisacrylamide), 
(CH2.CHCONH)2CH2; PM: 154,17, PA, Molecular Biology 
Grade, Livre de contaminantes com DNAase e RNAases.  

300 G 

81.  

 XBA I, Source: Purified from Xanthomonas campestris 
(Xanthomonas badrii). Reaction Conditions: REact® 2 
Buffer at 37°C. Comments: Does not cleave DNA when 
either the 3´ A or the C residue is N6-methyladenine or 5- 
methylcytosine, Morerespectively. Resistant to heat 
inactivation (10 min, 65°C). Glycerol concentrations >5% 
(v/v) or reduced ionic strength may alter specificity. FR C/ 
2000UN 

1 FR 

82.   XHO I, FR C/ 2500UN 1 FR 
83.   BAMH I, FR C/ 2000UN 1 FR 

84.  

RNASE A (20MG/ML), FR C/ 10ML Applications: In the 
isolation of DNA for RNA-free DNA. Concentration 20 mg 
RNase A/ml in 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM EDTA 
Specifications An essentially protease free, freeze dried 
powder with an activity of not less than 70 U/mg material 
Source of product Bovine pancreas EC No. 3.1.27.5. 

3 FR 

85.  

DNA POLYMERASE I, LARGE (KLENOW) FRAGMENT, FR C/ 
100UN Especificação: Hot Start: No Polymerase: DNA 
Polymerase I Product Size: 100 units Exonuclease Activity: 
3' - 5' 

1 FR 

86.  

PROTEINASE K, FR C/ 100MG Proteinase K is a broad-
spectrum serine protease useful for general digestion of 
proteins (1). Proteinase K is: Active in wide pH range 
Active in SDS, EDTA, and urea Stable at high temperatures 
Available in both powder and liquid form for convenience 
Applications: Preparation of RNA and high molecular 
weight DNA (2,3). Preparation of tissue sections for in 
situ hybridization (4). Performance and Quality Testing: 
Endodeoxyribonuclease and exodeoxyribonuclease 
assays; liquid form tested for absence of RNase activity. 
Unit Definition: One unit produces 1 flmol of Folin-
positive amino acid in 1 min. at 37°C. 

1 UN 

87.  
Kit para purificação de fragmentos de DNA em Gel de 
agarose. Purificação de fragmentos de DNA a partir de gel 

4 UN 
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de agarose. Quantidade: 50 reações 

88.  

PVP-40 (Polivinilpirrolidona) - C6H9NO - PA, Molecular 
Biology Grade, Livre de contaminantes com DNAases e 
RNAases Quantidade- 500g 

500 G 

89.  

DNA Linear de cadeia dupla bacteriófago (c/857 Sam7) 
DNA, 48502 pares de bases; peso molecular de 31,05 x 
105 Da. Isolados a partir de uma tensão lisogênica E.coli 
W3110 por calor induzível. Banco de genes/EMLB 
números de acesso JO2459, M17233, M24325, V00636, 
X00906. Tampão de armazenamento: 10mM Tris-HCl (pH 
7,6) e 1 mM EDTA. Quantidade: 1500 ug 

1.500 UG 

90.  

Microtubos p/ PCR- Tubos plásticos para centrifugação 
com fundo cônico, graduado, com capacidade máxima de 
0,2 mL, esterilizados por raios gama, livre de pirogênicos, 
RNA, DNA, RNAse e DNAse. Com tampa do tipo snaplock 
com graduação precisa e paredes ultratransparentes. 
Autoclaváveis a 121° C por 15 minutos e pré-esterilizados. 
Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de 
pureza, resistente a centrifugações de até 20.000 RCF. 
Pacotes com 1000 unidades 

21 UN 

91.  

Enzimas de restrição para digestão específica de DNA 
DOS TIPOS: HAE III + Tampão;  Bam HI + Tampão; Eco RI + 
Tampão; Eco RV + Tampão; Xho I + Tampão; Hind III + 
Tampão Quantidade: 2 Kits de cada enzima- total 12 Kits 

12 KIT 

92.  

 TUBO EPPENDORF GRADUADO COR NATURAL,CAP. 0,6 
ML, Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de 
pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou 
metais pesados; Tampa com trava para melhor vedação; 
Velocidade de centrifugação até 14.000 xg Autoclavável a 
121ºC por 15 minutos. PCT C/ 1000UN 

5 UN 

93.  
Ácido Abiscisico -Pureza >98,5% testado para cultura 
celular, Ultra-puro, Quantidade: 100mg 

100 MG 

94.  
Ágar bacteriológico, Para meio de cultura sólido 
Quantidade: 1 kg 

1 KG 

95.  

Ampicilina - Antibiótico para cultura celular, livre de 
DNAse, RNAse e proteases, Molecular Biology Grade. 
Frasco de 25g 

2 FR 

96.  

Reagentes: Pirogalol extra puro 500g; l-3,4-
dihidroxifenilalanina 25g ; 2,4,6-tripiridil-s-triazina 5g; 
Cloreto de ferro(III) 97% 100g ; Ácido (r)-(+)-6-hidroxi-
2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico 1g; ?-
Nicotinamide adenine dinucleotide 10 mg. 

10 MG 
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97.  

Anticorpo monoclonal anti-polihistidina para 
reconhecimento de cauda de histidinas em proteínas 
recombinantes. Produzido em camundongo. Quantidade: 
4 ml 

4 ML 

98.  

Tubo tipo Falcon - Tubos plásticos para centrifugação com 
fundo cônico, graduado, com capacidade máxima de 15 
mL, esterilizados por raios gama, livre de pirogênicos, 
RNA, DNA, RNAse e DNAse. Pacote c/ 100 unidades 

62 PCT 

99.  

Papel de germinação de sementes, pH neutro, resistência 
úmida, folha tamanho 28 x 38 cm, livre de impurezas. 
Caixa com 1000 fls. 

4 Caixa 

100.  
Placa de Petri em Poliestireno, descartável e estéril com 
140x15 cm Pacote com 200 unidades 

20 PCT 

101.  

Ponteiras, com filtro, 2-200 ul Transparente, 
microvolume, com filtro (barreira), fabricada em 
polipropileno transparente atóxico com 99,9% de pureza, 
autoclavável até 121ºC a 15psi por 15 minutos. Pré-
esterilizadas. Volume variável entre 2-200 ul. Compatível 
com as micropipetas das marcas: Rainin, Eppendorf, 
Gilson. Produto com certificado livre de DNase, RNase e 
pirogênios. Pacotes com 1000 ponteiras 

6 PCT 

102.  

Ponteira, sem filtro, 200- 1000 uL - Transparente, 
microvolume, sem filtro (barreira), fabricada em 
polipropileno transparente atóxico com 99,9% de pureza, 
autoclavável até 121ºC a 15psi por 15 minutos. Pré-
esterilizadas. Volume variável entre 200-1000 uL. Pacotes 
com 500 ponteiras 

90 PCT 

103.  

Ponteira, com filtro, 1-20 uL- Transparente, microvolume, 
com filtro (barreira), fabricada em polipropileno 
transparente atóxico com 99,9% de pureza, autoclavável 
até 121ºC a 15psi por 15 minutos. Pré-esterilizadas. 
Volume variável entre 1-20 ul. Compatível com as 
micropipetas das marcas: Rainin, Eppendorf, Gilson. 
Produto com certificado livre de DNase, RNase e 
pirogênios. Pacote com 1000 ponteiras 

5 PCT 

104.  

PONTEIRA SEM FILTRO 1000- 5000uL CARACTERÍSTICAS: 
Transparente, microvolume, sem filtro (barreira), 
fabricada em polipropileno transparente atóxico com 
99,9% de pureza, autoclavável até 121ºC a 15psi por 15 
minutos. Pré-esterilizadas. Volume variável entre 0,5-
10mL. Compatível com as micropipetas das marcas: 
Rainin, Eppendorf, Gilson. Produto com certificado livre 

30 PCT 
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de DNase, RNase e pirogênios. APRESENTAÇÃO: Pacote 
com 100 ponteiras . 

105.  

Marcador de peso molecular de DNA para gel de agarose 
Constituído por 09 bandas de DNA desde 100 a 10000 bp 
de tamanho padrão - liofilizado. Blue Stop Solution (0.25 
mL) – contém 90% formamida em Bromophenol Blue. 
Armazenázel a -20° C. Estável por até 12 meses a -20° C 
se estocado liofilizado e protegido da luz. Quantidade: 
1000 ug 

1.000 UG 

106.  

Membrana Immobilon NC - Membrana de Nitrocelulose 
para hibridização, 0,45?m HATF, estéril Quantidade: 1 
rolo 33X300 cm 

1 RO 

107.  

Anti-IgG de camundongo conjugado a Peroxidase. 
Produzido em cabra para uso em Western blot 
Quantidade: 1 ml 

1 ML 

108.  
Anti-IgG de coelho conjugado a Peroxidase. Produzido em 
cabra para uso em Western blot Quantidade: 2 ml 

2 ML 

109.  D+ Maltose, PA, Molecular Grade Quantidade: 100 g 100 G 
110.  Extrato de Levedura, Molecular Grade Quantidade:1 Kg 1 KG 

111.  
Glicina PA, para biologia molecular, livre de 
contaminantes e de DNASe e RNAse Quantidade: 1 Kg 

1 KG 

112.  
Higromicina B. Produzida a partir de Streptomyces 
hygroscopicus Quantidade: 1 g (em 20 ml) 

1 G 

113.  

Kit síntese de cDNA, 100 reações. Sistema completo para 
a síntese eficiente de primeira vertente cDNA a partir de 
modelos RNA, incluindo Transcriptase Reversa com baixa 
atividade RNase H, RNase Inibidor, os oligo (dT) 18 e 
primers hexâmero aleatória. 

8 KIT 

114.  

Isopropyl ?-D-thiogalactopyranoside (IPTG) - Grade 
molecular ultrapuro >99.0% para cultura celular - 
dioxane-free Quantidade: 10 g 

10 G 

115.  
Meio basal MURASHIGE & SKOOG - Meio para cultura 
celular vegetal, contendo sais e vitaminas. 50 litros 

50 L 
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116.  

MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE RNA PARA GEL DE 
AGAROSE/FORMALDEÍDO O marcador 0.5-10 Kb RNA 
Ladder deve ser utilizado para identificação de RNA de 
fita simples entre 0.5 kb a 10 kb em gel de 
agarose/formaldeído. O marcador deverá conter pelo 
menos 9 bandas de aproximadamente 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
6, 8, e 10 kb para simplificar a estimativa de tamanho do 
RNA controle. A banda de 1.5kB é mais intensa que as 
outras bandas permitindo uma orientação e identificação 
mais rápida e fácil das bandas de RNA no gel. As 
moleculas de RNA do marcador devem conter a cauda 
poliA (40nt) para seu uso também como controle nas 
reações de cDNA. APRESENTAÇÃO: 1 UD  

4 UN 

117.  
Triptona - Para meio de cultura bacteriológico . Frasco 
com  500 g 

2 FR 

118.  
Sulfato de canamicina. Antibiótico para cultura celular. 
Frasco  25 ml (35mg/ml) 

1 FR 

119.  

Trizol (tri-reagent) Reagente Ultra-Puro, Molecular Grade, 
Classificação química P.A., livre de contaminantes e de 
DNAases e RNAases. Quantidade: 200ml 

1 FR 

120.  

FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO ANIDRO PA 
CARACATERÍSTICAS: PA - KH2PO4 ; PM: 136,09; Teor mín. 
99,0% Frasco : 1000 g  

1 FR 

121.  

Kit para extração de DNA plasmidial - Para purificação de 
DNA de plasmídeos e cosmídeos de baixa cópia e >10Kb e 
utilização em microcentrifuga Quantidade: 1000 reações 

1000 Reações  

122.  

Soro albumina bovina - Grade Molecular, PA, livre de 
RNAse e DNAse e ausente de endo e 
exodeoxiribunucleases Quantidade: 50 g 

50 G 

123.  

Resina de Afinidade Glutathione Sepharose 4B - contendo 
glutationa ara purificação de proteínas fusionadas a 
glutationa-S-transferase Quantidade: 10 ml 

10 ML 

124.  
T4 DNA ligase. Livre de nuclease, fosfatase e 
exodeoxiribose Quantidade: 3 X 1000 unidades (5 u/ul) 

3 UN 

125.  

TIRAS INDICADORAS DE pH Tiras para verificação direta 
do  do pH em soluções aquosas na faixa de pH: 0-14. 
Método do teste: escala calorimétrica. Tempo de 
resposta: 1-10 minutos APRESENTAÇÃO: Caixa c/ 100 tiras  

2 CX 

126.  
X-Gal - 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galacto-
pyranoside, pureza>99% Com 2g 

3 UN 
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127.  
PISSETA Pisseta graduada em polipropileno com 
capacidade para 500mL APRESENTAÇÃO:  UNIDADE  

15 UN 

128.  
Phytagel - substrato testado para cultura celular vegetal 
Quantidade: 500 g 

500 G 

129.  
Tris - Grade molecular, livre de DNAse e RNAse 
Quantidade: 500 g 

500 G 

130.  
Marcador de massa molecular para proteínas (10 a 250 
kDa), pré-corado Quantidade: 250 ul  

2 UN 

131.  

X-Gluc - 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronic 
acid, cyclohexylammonium salt - pureza >97% 
Quantidade:  0,1 g 

5 UN 

132.  
Placa de Petri em Poliestireno, estéril, com alta 
transparência, 100X20 cm . Pacotes com 10 unidades 

15 PCT 

133.  
Placa de Petri Poliestireno, estéril, com alta 
transparência, 10x90 cm Pacotes com 200 unidades 

10 PCT 

134.  

Kit extração de RNA - Plant RNA Reagent Invitrogen: 
solução otimizada para isolamento de alta qualidade e 
quantidade de RNA de amostras vegetais, principalmente 
amostras com compostos polifenólicos. Protocolo 
permite trabalhar com quantidades de 0.1 - 5 g de tecido 
vegetal. Suficiente para 200 reações utilizando 100 mg de 
tecido, ou 4 reações usando 5 g de tecido. 

1 KIT 

135.  

Cubetas de eletroporação - Cubetas de 1 mm, volume de 
100 µL, esteril, compatível com eletroporador Eppendorf 
. Caixa com 50 unidades 

1 CX 

136.  

2- MERCAPTOETANOL CARACTERÍSTICAS: C2H6OS; M: 
78,13g/mol; 1l: 1,12kg APRESENTAÇÃO: Frasco com 250 
mL  

2 FR 

137.  FORMALDEHYDE (Formaldeido) SOLCITADO: 1 l  1 L 

138.  

Enzimas de restrição dos tipos: SmaI + Tampão; Bam HI + 
Tampão; Eco RI + Tampão; NcoI + Tampão 5; Xho I + 
Tampão 5; Hind III + Tampão; XbaI + Tampão Quantidade: 
20.000 Unidades. 

20.000 UN 

139.  

MÁXIMA PROBE qPCR MASTER MIX(2x) 
CARACATERÍSTICAS: Sistema completo de reagentes 
contendo enzima Taq Polimerase de alta especificidade, 
com hot start, e capacidade de detecção em PCR em 
tempo-real de quantidades mínimas de sequências alvo. 
Contendo corante ROX .  APRESENTAÇÃO: 1 kit para 1000 
reações APRESENTAÇÃO: 1 kit para 1000 reações  

1 KIT 
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140.  

Placa qPCR (96 wells) - MicroAmp Optical 96-well 
Reaction Plate Livre de DNAse, RNAse, Compatível com o 
equipamento One Step Plus AB .Caixas com 10 placas. 

20 CX 

141.  
FORMAMIDA CARACATERÍSTICAS: CH3NO. M: 45, 04 
APRESENTAÇÃO: 1L  

2 L 

142.  Nitrato de Prata AgNO3 - PA; tipo ACS. Frasco com 100g  5 FR 

143.  

Hipoclorito de Sódio NaClO, Massa Molecular: 74,5 o 
(concentração em cloro ativo entre 5-10%) 
APRESENTAÇÃO: 1L  

12 L 

144.  

Conjunto de grampos para preparo de géis de 
poliacrilamida no Sistema Sequi-Gen (Biorad). Número de 
catálogo 1653875 CLAMP SET,30CM,SEQUI-GEN GT 
Quantidade: 1 conjunto 

1 CJ 

145.  
Placas de Vidro Externas para sistema Sequi-Gen GT, 38 x 
30cm, 1653644 (BioRad) Quantidade: 4 unidades 

4 UN 

146.  
Pente MP para Sequi-Gen Cell, 68 poços, 0.4mm, 30cm, 
número de catálogo 1653849 (BioRad) . 

3 UN 

147.  

FILTRO PARA EQUIPAMENTO MILI-Q CARACTERÍSTICAS: 
Filtro de sub filtração para ponto de uso máxima. Marca 
ELGA, compatível com o equipamento ELGA PURELAB 
ULTRA iônic. Unidade  

1 UN 

148.  
LAMPADA UV PARA SISTEMA DE PURIFICACAO DE AGUA 
MILI-Q - COMPATIVEL COM A PURELAB ULTRA ionic.  

1 UN 

149.  

Enzimas de restrição, marca NEB (New England Biolab) - 1 
frasco de cada enzima abaixo: Pac I (frasco de 250 
unidades) Pho I (frasco de 200 unidades) Rsa I (frasco de 
1000 unidades) Sfam I (frasco de 100 unidades) 

1 

FR       
(DE 

CADA 
ENZIMA 

150.  

Enzimas de restrição, marca NEB (New England Biolab) - 1 
frasco de cada enzima abaixo: Alu I (frasco de 1000 
unidades) Apa I (frasco de 5000 unidades) Ava II (frasco 
de 2000 unidades) Ban II (frasco de 2000 unidades) Bbv I 
(frasco de 150 unidades) Bsp1286I (frasco de 500 
unidades) Bts I (frasco de 500 unidades) Btsc I (frasco de 
2000 unidades) Dde I (frasco de 500 unidades) Fnu4HI 
(frasco de 200 unidades) Fok I (frasco de 1000 unidades) 
Hinf I (frasco de 5000 unidades) Hpa II(frasco de 2000 
unidades) Hpy 188I (frasco de 1000 unidades) Mbo I 
(frasco de 500 unidades) Msc I (frasco de 250 unidades) 
Msp I (frasco de 5000 unidades) Ssp I (frasco de 1000 
unidades) Tfi I(frasco de 500 unidades) Tse I (frasco de 75 

1 

FR       
(DE 

CADA 
ENZIMA) 
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unidades) Xba I (frasco de 3000 unidades) 

151.  

Enzima de restrição Tru9 I, marca Promega, frasco 
contendo 200U, acompanha tampão F 10X (composto 
por 100 mM Tris-HCl (pH 8,5), 1M NaCl, 100mM MgCl2 e 
10mM DTT a 37oC), BSA acetilado e tampão multi-core 
10X (composto por 250 mM Tris acetato (pH 7,8), 1M 
acetato de potássio, 100mM de acetato de magnésio e 
10 mM de DTT). 

10 FR 

152.  
Lenços de papel ultra macio duplos de 21,4cm x 14,2cm. 
Pacote 

20 PCT 

153.  
 Pisseta sem graduação (frasco lavador) (Capacidade 250 
mL) 

3 UN 

154.  

Tampas em tiras para PCR (Reação em Cadeia da 
Polimerase). Código 02CP-C. 0,2 mL thin-wall PCR tube 
caps - 8 caps/strip - 125 strips/Unid - 10 Unid/caixa. 
Marca Axygen. Para uso em conjunto com tampas em 
tiras 02CP-C. 

5 CX 

155.  

Microtubos para PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). 
Código 0208-CM. 0,2 mL thin-wall PCR tubes - 8 
tubes/strip - 125 strips/Unid - 10 Unid/caixa. Marca 
Axygen. Para uso em conjunto com tampas em tiras 
02CP-C. 

5 CX 

156.  
 Termômetro de mercúrio com bulbo de vidro, de fácil 
leitura, escala de 0 a 100°C, graduação de 0,1 graus. 

2 UN 

157.  Kit RNeasy Plant Mini Kit (50)  1 kit 

158.  

Deoxynucleotide Triphosphate (dNTPs) da Invitrogen: 

Set de dATP, dCTP, dGTP, dTTP , contendo pureza 

mínima de 99% e fornecido a uma concentração de 100 

mM em água a pH 7,5. 

6 FR 

 

  

2. FONTE DE RECURSOS 

 

O recurso orçamentário é da fonte 180. 

 

3. PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 



  42 

 

 

 

O material deverá ser entregue no prazo de 30 (quinze) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da OCS – Ordem de Compra e Serviço pelo fornecedor. 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 
 A aquisição do material de laboratório é necessária para atender as 
demandas dos pesquisadores da Embrapa Café que desenvolvem projetos de 
pesquisa da Unidade. 
 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
  
 Menor preço por item. 
 

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo em até 10 (dez) dias úteis 
após a entrega dos materiais e atesto das Notas Fiscais/Fatura. 
 

 A Embrapa Café reserva-se o direito de impugnar o material entregue, se 
esse não tiver de acordo com as especificações técnicas. 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste edital: 
 
 
7.1.  Cumprir o prazo de entrega, que não poderá ultrapassar o prazo de máximo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do instrumento de OCS – 
Ordem de Compra e Serviço, salvo a ocorrência de calamidade pública, perturbação 
da ordem, greves ou por outro motivo que a Embrapa venha a aceitar por considerá-
lo justo, ficando esses prazos prorrogados, para todos os efeitos contratuais, de 
tantos dias quantos forem os de duração do obstáculo impeditivo, na forma prevista 
nesta Cláusula; 
 
7.2. Respeitar a privacidade da Embrapa – Café com relação aos documentos de 
cobrança e seus dados cadastrais. 
 
7.3. A Contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a 
ser recusado. 
 
7.4. A Embrapa não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 



  43 

 

 

representantes ou quaisquer outros. 
 

 Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando 
formulados até o prazo limite de entrega. 
 

 
8. LOCAL DE ENTREGA 

 

Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços: 
 
Local 01 -Universidade Federal de Viçosa – UFV; Instituto de Biotecnologia Aplicada 
à Agropecuária – BIOAGRO - Lab. de Biotecnologia do Cafeeiro. Av. PH Rolfs, s/n 
BIOAGRO, sala 102 - Campos Universitário - Viçosa – MG, CEP: 36570 000. Aos 
cuidados da Pesquisadora Eveline Teixeira Caixeta. 
 
 
Local 02 – Instituto Agronômico de Campinas – IAC Centro do Café “Alcides 
Carvalho”. Laboratório de Biologia Molecular, Fazenda Santa Eliza. Av. Theodureto 
de Almeida Camargo, 1500, bairro Vila Nova.  CEP 13.075-630 – Campinas – SP, 
aos cuidados das Pesquisadoras Mirian Perez Maluf/ Lilian Padilha. 
 
 
Local 03 - Laboratório de Biotecnologia do Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, 
situado na Rodovia Celso Garcia Cid, km 375 – CEP 86.001-970, Londrina-PR. Aos 
cuidados do Pesquisador Luiz Filipe Protásio Pereira.  
 
 
Local 04 - Universidade Federal de Lavras – UFLA; Departamento de Agricultura 
Setor de Sementes, CEP: 37200 000. Aos cuidados da Pesquisadora Sttela 
Dellyzete Veiga Franco da Rosa.  
 
Local 05 – LGMV - 21 25626381. A/C Marcio Alves Ferreira: 
Professor associado - Laboratório de Genética Molecular Vegetal - UFRJ 

 
Local 06 -  Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e extensão Rural – 
INCAPER. Rua Afonso Sarlo, 160 - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP.: 
29052-010 -  Aos Cuidados da Pesquisadora da Embrapa Café Maria Amélia Gava 
Ferrão. 
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Segue tabela com quantidades a serem entregues por localidade: 

Item 
Quantidade a ser entregues (em unidades)  

Item 
 

Quantidade a ser entregues (em unidades) 

Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Local 6 Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Local 6 

1 3    1  
40 31 25 2    

2     16  
41 50 30     

3 5 7   4  
42 100      

4 6  4    
43 1      

5 17  2    
44 40 3     

6 7      
45 1 50     

7 50      
46 7      

8 8      
47  10 5    

9 5 2     
48 2      

10 12 1     
49 50      

11 24 8 12    
50 30     10 

12 10 5     
51 50 30     

13 4      
52 50      

14 5 20 12    
53 30      

15 2 3     
54 60 80 4    

16 50 10     
55 60 80    6 

17 30 10     
56  6000     

18 1      
57  1     

19 5      
58  3     

20 5      
59  1     

21 5      
60  15     

22 4      
61  30     

23 8 5     
62  5     

24 25 1     
63  80     

25 2      
64  50     

26 14  6    
65  60 10   2 

27 17  5    
66  24     

28 10      
67  5     

29 40      
68  150     

30 100      
69  2     

31 30      
70  5     

32 70 50     71  2     

33 70      72   1    

34 1      73   3    

35  1     74   2    

36 1      75  2     

37 3 2     76  2     

38 3 7 3    77  2     

39  8      78  2     
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Item 
Quantidade a ser entregues (em unidades)  

Item 
 

Quantidade a ser entregues (em unidades) 

Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Local 6 Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Local 6 

79   1     119  1     

80  300     

 

120  1     

81   1    
121  1000     

82   1    
122  50     

83   1    
123  10     

84  2 1    
124  3     

85   1    
125  2     

86   1    
126  3     

87  3 1    
127  15     

88  500     
128  500     

89  1500     
129  500     

90  20 1    
130  2     

91  12     
131  5     

92   5    
132  15     

93  100     
133  10     

94  1     
134 1      

95  2     
135  1     

96    10   
136  2     

97  4     
137  1     

98  60    2 
138  20.000     

99    1  3 
139  1     

100  20     
140  20     

101  6     
141  2     

102  80    10 
142  5     

103  5     
143     12     

104  30     
144  1     

105  1000     
145  4     

106  1     
   146  3     

107  1     
147  1     

108  2     
148  1     

109  100     
149 1      

110  1     
150 1      

111  1     
151 10      

112  1     
152      20 

113  8     153      3 

114  10     154      5 

115  50     155      5 

116  4     156      2 

117  2     157 1      

118  1     158 6      
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Expediente compreendendo o período de 08:00 às 12:00 h e 14:00 às 16:30 h 
 
  
 
 
9 . CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
 A entrega dos bens deverá ser feita pela(s) empresa(s) vencedora(s) no 
horário estipulado no item 8. 
 
 Os materiais em sua totalidade deverá(ão) atender às demandas da Embrapa 
Café na exata medida de suas requisições. 
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Justificativa para aquisição de marcas específicas  
 
 

Item 1 - A enzima é utilizada na conversão de mRNA em cDNA, uma etapa crucial no 
estudo da expressão gênica. 
 
Item 2 - Placas plásticas utilizadas no termociclador em tempo real da Applied 
Biosystem 7500 Fast. As placas são utilizadas para a reação de PCR em tempo real 
necessária para quantificação da expressão gênica. Como cada aparelho possui 
uma arquitetura específica, é necessário comprar placas de Life Technologies.  
 
Item 3 - Adesivos utilizados em conjunto com as placas plásticas em aparelhos de 
PCR em tempo real para quantificação da expressão gênica. Como os adesivos são 
específicos para a máquina 7500 Fast da Applied, declaração de exclusividade da 
empresa Life Technologies será enviada para  
 
Item 4 - Reagente usado na reação de genotipagem no analisador automático de 
DNA ABI 3130xl (reagente de uso exclusivo no sequenciador da Applied Biosystems) 
 
Item 5 - Reagente usado na reação de genotipagem no analisador automático de 
DNA ABI3130XL (reagente de uso exclusivo no sequenciador da Applied 
Biosystems) 
 
Item 8 - Foi solicitado a aquisição de acrilamida/bis-acrilamida da Bio-Rad, que é 
usada na confecção de géis de poliacrilamida desnaturante. Esse gel é realizado em 
equipamento específico e tem uma espessura de 0,4mm. Portanto, a qualidade dos 
reagentes utilizados interfere diretamente no sucesso de obtenção desses géis. Em 
nosso laboratório já foram realizados vários testes com diferentes marcas desses 
reagentes e apenas essa marca solicitada resultou em géis passíveis de análise. 
Com outras marcas, os géis não ficaram com espessura homogênia e apresentaram 
problemas de polimerização. Dessa forma, a aquisição do material que não seja o 
da marca pretendida pode inviabilizar ou trazer um viés nos resultados das 
pesquisas, podendo prejudicar os resultados finais da pesquisa. 
 
Item 9 - A agarose é utilizada para confecção de géis de eletroforese. Existem no 
mercado agaroses com diferentes qualidades, a Invitrogen fornece agarose de 
altíssima qualidade permitindo polimerização eficiente e homogênia. Várias outras 
marcas de agarose foram testadas no nosso laboratório resultando em géis com 
problema de polimerização, que não permitiram a análise de fragmentos de DNA. 
Dessa forma, a aquisição do material que não seja o da marca pretendida pode 
inviabilizar ou trazer um viés nos resultados das pesquisas, podendo prejudicar os 
resultados finais da pesquisa. 
 
Item 13 - Esse produto é usado para a coloração de géis de poliacrilamida 
desnaturante. Esse gel é realizado em equipamento específico e tem uma espessura 
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de 0,4mm. Portanto, a qualidade dos reagentes utilizados interfere diretamente no 
sucesso da coloração dos géis. Em testes realizados com diferentes carbonato de 
sódio observou-se grande background ou, em alguns caso, não foi observada 
nenhuma coloração. A técnica teve eficiência utilizando apenas a marca Sigma, 
portanto foi a marca solicitada. Dessa forma, a aquisição dos materiais que não seja 
o da marca solicitada, pode inviabilizar a realização das técnicas que usam esse gel. 
 
Item 16 - O detergente é utilizado para limpeza das placas de eletroforese vertical. A 
espessura dos géis de eletroforese vertical é de 0,4 mm, portanto, a limpeza da 
placa e retirada de qualquer resíduo é crucial para obtenção de gel homogênio. A 
limpeza da placa interfere não só na homogeneidade do gel mas também na 
formação de background durante a coloração com prata. O detergente Extran MA 02 
da Merk foi o único que permitiu limpeza adequada, garantindo a qualidade da 
técnica. Dessa forma, é essencial a compra desse detergente específico. 
 
Item 24 - Uréia é usado para confecção de géis de poliacrilamida desnaturante. Esse 
gel é confeccionado em equipamento específico e tem uma espessura de 0,4mm. 
Portanto, a qualidade dos reagentes utilizados interfere diretamente no sucesso de 
obtenção desses géis, sendo crucial adquirir reagente com o grau de pureza 
solicitado, fornecido pela Sigma. Outras marcas já foram testadas resultando em 
géis com polimerização desigual e, portanto, inadequada para a técnica proposta no 
projeto. 
 
Item 25 - Kit usado para sequenciamento de DNA no analisador automático de DNA 
ABI3130XL.  (reagente de uso exclusivo no sequenciador da Applied Biosystems) 
 
Item 26 - Polímero usado para sequenciamento e genotipagem no analisador 
automático de DNA ABI3130XL.  (reagente de uso exclusivo no sequenciador da 
Applied Biosystems) 
 
Item 27 - Padrão de peso molecular usado nas reações de genotipagem no 
analisador automático de DNA ABI3130XL.  (reagente de uso exclusivo no 
sequenciador da Applied Biosystems)  
 
Item 38 - Informamos que o item 38 (SYBR Green) pode ser adquirido tanto das 
marcas  Roche como  Applied Biosystem,  devido a protocolos pré-estabelecidos. A 
aquisição de outras marcas implicaria em um aumento de gastos para adequaçao 
dos protocolos, resultando tanto num gasto maior de reagentes como num tempo 
maior para realização dos experimentos 
 
Item 41 - Foi solicitado que a enzima Taq DNA Polimerase Recombinante fosse 
adquirida da Invitrogen. Essa enzima é usada na reação de amplificação de alguns 
genes específicos do cafeeiro. Todo o protocolo de reação foi ajustado com a 
utilização dos reagentes dessa marca. Como essa reação é muito específica e, 
portanto, é realizada em condição de grande estringência, a utilização de polimerase 
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de outra marca resulta na perda da amplificação ou da especificidade da reação. 
Portanto, para não inviabilizar os resultados da pesquisa, foi solicitado a aquisição 
da enzima dessa marca. 
 
Item 42 - Nos projetos de pesquisa, nos quais estão sendo adquiridos os materiais 
de consumo, está previsto a amplificação do DNA do cafeeiro com diferentes tipos 
de marcadores moleculares. Todas as metodologias de amplificação foram ajustadas 
para serem realizadas com a Taq polimerase da Phoneutria. Portanto, foi solicitado a 
compra da enzima dessa marca. A mudança da marca da enzima resultaria na 
necessidade de realização de vários outros testes de adaptação da metodologia 
para os vários marcadores. A conseqüência disso seria grandes gastos de outros 
reagentes e grande atraso na realização da pesquisa, prejudicando a obtenção do 
resultado final pretendido. 
 
Item 46 - As enzimas de restrição Tru9 I e Eco RI são utilizadas conjuntamente para 
digestão do DNA na técnica de marcador molecular AFLP, portanto, é necessário 
que ambas sejam da mesma marca e ajustadas para uso em tampão comum. No 
laboratório, toda a metodologia foi ajustada para uso das enzimas da marca 
Promega. O uso de outra marca inviabilizará a utilização da técnica. 
 
Item 48 - As enzimas de restrição Tru9 I e Eco RI são utilizadas conjuntamente para 
digestão do DNA na técnica de marcador molecular AFLP, portanto, é necessário 
que ambas sejam da mesma marca e ajustadas para uso em tampão comum. No 
laboratório, toda a metodologia foi ajustada para uso das enzimas da marca 
Promega. O uso de outra marca inviabilizará a utilização da técnica. 
 
Item 57 - Applied Biosystems é a única marca que usa o sistema TaqMan/ MGB, que 
é o sistema padronizado para uso em nosso laboratório. 
 
Item 108 - E Sigma é a única marca que desenvolve este anticorpo, que é o utilizado 
em nosso laboratório 
 
Item 145 - É preciso que as placas sejam da marca solicitada para funcionar no 
equipamento presente no laboratório, que é da Biorad. 
 
Item 146 - É preciso que as placas sejam da marca solicitada para funcionar no 
equipamento presente no laboratório, que é da Biorad. 
 
Item 147 - É preciso que o filtro da marca solicitada para funcionar no equipamento 
presente no laboratório, que é da Elga. 
 
Item 148 - É preciso que a lâmpada seja da marca solicitada para funcionar no 
equipamento presente no laboratório, que é da Elga. 
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Item 149 - As enzimas de restrição solicitadas são utilizadas em conjunto para digerir 
o DNA do cafeeiro, portanto, precisam ser da mesma marca e tem o protocolo 
ajustado para que possam ser usadas em mesmo tampão de reação. No projeto em 
desenvolvimento o protocolo foi adaptado para uso conjunto das enzimas de 
restrição da marca New England Biolabs (NEB). A compra e utilização de enzimas 
de marcas diferentes inviabiliza o uso simultâneo das enzimas e, portanto, da 
realização da técnica proposta no projeto. 
 
Item 150 - As enzimas de restrição solicitadas são utilizadas em conjunto para digerir 
o DNA do cafeeiro, portanto, precisam ser da mesma marca e tem o protocolo 
ajustado para que possam ser usadas em mesmo tampão de reação. No projeto em 
desenvolvimento o protocolo foi adaptado para uso conjunto das enzimas de 
restrição da marca New England Biolabs (NEB). A compra e utilização de enzimas 
de marcas diferentes inviabiliza o uso simultâneo das enzimas e, portanto, da 
realização da técnica proposta no projeto. 
 
Item 151 - As enzimas de restrição Tru9 I e Eco RI são utilizadas conjuntamente para 
digestão do DNA na técnica de marcador molecular AFLP, portanto, é necessário 
que ambas sejam da mesma marca e ajustadas para uso em tampão comum. No 
laboratório, toda a metodologia foi ajustada para uso das enzimas da marca 
Promega. O uso de outra marca inviabilizará a utilização da técnica. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º  05 /2012 – EMBRAPA CAFÉ 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE OCS 
 

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO – OCS /2012 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: 

OCS Nº----------/2012                                NATUREZA:                           DATA: 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO: 
FORNECEDOR:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
CIDADE:    UF:  CEP:  
TELEFONE:    FAX:  
E-MAIL: 

 
3 – DOCUMENTO DE ORIGEM: 
PRE-EMPENHO:  
MODALIDADE:      NÚMERO:  
NÚMERO DO PROCESSO:  
AMPARO LEGAL:    

4 – OBJETO:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

PRAZO DE ENTREGA;:     GARANTIA:  
VALOR TOTAL DESTA OCS: R$  
VALOR POR EXTENSO: 

 
5 – CONDIÇÕES GERAIS 
DADOS PARA FATURAMENTO: 
NOME:  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA/CAFÉ 
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ENDEREÇO: Parque Estação Biológica – PqEB – W3  Norte Final. Ed. Sede, sala 
322 CEP 70770-901 
CIDADE: Brasília – DF,  
CNPJ:   
INSC. EST:  
DADOS PARA ENTREGA: 
LOCAL::  
, em dias úteis das 08:00h às 12:00h e das 13:00 h às 16:30h 
TELEFONE:  ------------------------------  FAX: ( -------------------------------- 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Até 10(dez) dias corridos, subsequentes a entrega e recebimento da correspondente 
Nota Fiscal/Fatura, desde que verificados e aceitos pela Embrapa, por meio do 
atesto do fornecimento em tais documentos fiscais. 
 
ANOTAÇÕES OBRIGATÓRIAS QUE DEVERÃO CONSTAR DA NOTA 
FISCAL/FATURA: 
Número da conta corrente, nome e código do banco e da agência do contratado. 

 

“Sobre os valores de bens e/ou serviços constantes do Anexo I da 
Instrução Normativa SRF nº. 539, de 27/04/05, a Embrapa reterá 
na fonte, o percentual correspondente ao IRPJ, CSLL, COFINS e 
PIS/PASEP. O percentual a ser aplicado aos tributos deverá ser 
destacado no documento fiscal, pelo seu emitente”. 

 
“Somente serão aceitos documentos fiscais emitidos com destaque do 
percentual a ser aplicado”.  
 
MULTA: 0,33% ao dia de atraso sobre o valor total da OCS, ou parte não cumprida, 
limitado a 10,00%. 

"O descumprimento total ou parcial da obrigação assumida 
pelo fornecedor poderá ensejar a aplicação das penalidades 
previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n. 8.666/93. A ocorrência 
de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangida nos 
itens anteriores, sujeitará em 10% (dez por cento) do valor 
global da OCS para cada evento, sem prejuízo da multa 
rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor global 
atualizado do contrato." 

 
ENCARGOS:  
Impostos, taxas, fretes e demais encargos estão inclusos no valor desta OCS. 
 
OUTRAS CONDIÇÕES: 
Gerente do Contrato / Dispensa:  
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Grupo de Materiais:  
1 – De acordo com a Lei n. 1.355, de 30.12.96, regulamentada pela portaria SEFP nº 
37, de 30 de janeiro de 1998, a Embrapa reterá Imposto Sobre Serviços – ISS, 
conforme o caso, a cada prestação de serviço realizada e paga no Distrito Federal, 
exceto quando o valor do ISS apurado for inferior a R$ 10,00 (dez reais). 
2 – O fornecedor deverá fazer constar em sua Nota Fiscal/Fatura de Serviços, a 
seguinte observação “ISS" sujeito à retenção a alíquota de ______% 

3 – No primeiro dia útil de cada mês, a Embrapa enviará ao fornecedor cópia da 
Declaração de Retenção do Imposto Sobre Serviço para fins de comprovação junto 
à fiscalização do Distrito Federal. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Autorizamos o fornecimento dos materiais 
especificados nesta OCS, no valor total de: 
R$-----(--- ----------------------------------)  
 
Brasília/ DF,______/_______2012. 
 
 

Gabriel Ferreira Bartholo 
Chefe Geral 

Embrapa Café 
Mat.  __________ 

RECEBEMOS A 1ª VIA DESTA OCS EM: 
______/_____/_____, MANIFESTANDO-
NOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES 
NELA ESTABELECIDAS. 
 
FIRMA: ___________________________ 
 
NOME: ____________________________ 
 
ASSINATURA: ______________________ 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º                /2012 – EMBRAPA CAFÉ 
 

ANEXO III 
 

MODELO PROPOSTA 
 

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n. /             2012 – 
EMBRAPA CAFÉ apresento nossa proposta de preços para a aquisição de 
MATERIAS DE LABORATÓRIO para a Embrapa Café, objeto do referido processo 
licitatório, conforme abaixo especificado: 

 

ITEM QUANT. 

 DISCRIMINAÇÃO PREÇO UUNITÁRIO PREÇO TOTAL  

  (descrição completa, de 
acordo com o Anexo I) 

  
 

 

 
Preço total da proposta R$ _____________________ (POR EXTENSO) 
 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
A entrega dos materiais de laboratório para a Embrapa ocorrerá de acordo com 
as especificações contidas nos Anexos I e II, do Edital do Pregão Eletrônico n.               
........./2012 – EMBRAPA CAFÉ. 
 
Oferecemos garantia de ______ (__________) meses para os materiais de 
laboratório conforme especificações técnicas do Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico n. ........../2012 – EMBRAPA CAFÉ. 
 
Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar 
a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, 
materiais, serviços e encargos sociais. 
 
Estamos cientes e aceitamos as condições do Edital do Pregão Eletrônico n. 
.........../2012 – EMBRAPA CAFÉ, especialmente as fixadas para pagamento e 
entrega, contidas na minuta De OCS. 
 
Banco: __________ Agência: _________ Conta Corrente: ___________ 

 
Local e data 

________________________________________ 
(Diretor ou representante legal) 

Nome legível 
Identidade Carimbo da empresa 

 


