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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Aragua�ns

Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Licitação e Contratos

 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 28

 
 

 

O Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns - Campus Aragua�ns,
com sede no no povoado Santa Tereza, km 05, Zona Rural, na cidade de Aragua�ns-TO,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0002-79, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor
Geral Josafá Carvalho Aguiar, nomeado(a) pela  Portaria nº 548/2018 de 11  de maio  de
2018, publicada no DOU de 15 de maio de 2018, inscrito(a) no CPF sob o nº 576.485.493-87
portador(a) da Carteira de Iden�dade nº 68552939 SSP/MA, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
25/2020, publicada no D.O.U de 13/11/2020, processo administra�vo
n.º 23233.011863/2020-26, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quan�dade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto
n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de
produtos químicos, reagentes e insumos, no âmbito Campus Aragua�ns do Ins�tuto Federal
do Tocan�ns e demais unidades do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocan�ns, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 25/2020, que
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
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Item do
TR CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA CNPJ: 11.227.424/0001-00 

END: Rua 617, N° 291 – QD. 548, LT. 08 Setor São José – Goiânia – GO CEP: 74440-630 Tel – (62) 3638-0078 / 3638-0070 calibry@calibrymetrologia.com

Neste Ato representada por: Raquel Lopes de Freitas Queiroz

CPF: 013.074.771-86

X Especificação Marca Modelo Unidade Quan�dade Valor
Un

Prazo garan�a ou
validade

3

2,4-DINITROPHENYLHYDRAZINE, 97% (2,4-dinitrofenil-hidrazina) CAS nº 119-
26-6 Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações
de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de
fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade
mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 EXODO  001 Frasco 100
mg 10 R$

144,00  

11

ACETONA *PF/SSP límpido, líquido. Fórmula química C3H6O, massa molecular:
58,08 g/mol, grau de pureza mínima 99,5% CAS nº: 67-64-1 Descrição
adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança
de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não
anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a
contar da data de entrega.

 neon  02595 Frasco 1
litro 49 R$

41,90  

13

ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL *PF/SSP - Sinônimo: Ácido metano carboxílico, ácido
metanóico. Fórmula CH3COOH PM 60,04 CAS nº 64-19-7 Descrição adicional:
PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança de produtos
químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses
da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de
entrega.

 neon  00114 Frasco 1
litro 35 R$

70,87  

15

ÁCIDO ADÍPICO   CAS n°124-04-9. Cristal branco, inodoro, fórmula química
C6H10O4, peso molecular 146,14, pureza mínima de 99%. Descrição adicional:
PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança de produtos
químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses
da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de
entrega.

 EXODO  001 Frasco 500
gr 10 R$

37,00  

17

ÁCIDO LÁTICO CAS n°79-33-4, líquido xaroposo, levemente amarelado, inodoro,
fórmula química: C3H6O3 em solução aquosa, peso molecular: 90,08 g, mol,
pureza mínima de 85% Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o
caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 dinamica  1041-1 Frasco 1
litro 15 R$

32,00  

19 ÁCIDO OLEICO CAS n°112-80-1, líquido incolor à levemente amarelado,  EXODO  001 Frasco 1 8 R$  
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purificado, fórmula química: C18H34O2, peso molecular: 282,46 g, mol, pureza
mínima de 99% Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso,
data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

litro 44,00

20

ÁCIDO TÂNICO  CAS nº 1401-55-4. Embalagem 250g Descrição adicional: PA
ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança de produtos
químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses
da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de
entrega.

 EXODO  001 Frasco 250
gr 9 R$

63,50  

22

ALCOOL BUTILICO PA 1-BUTANOL  CAS nº: 71-36-3 Descrição adicional: PA ACS,
deve ser fornecido com ficha de informações de segurança de produtos
químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses
da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de
entrega.

 dinamica  1171 Frasco 1
litro 27 R$

43,00  

23

ÁLCOOL ETÍLICO 70%-  Líquido, límpido, incolor isento de par�culas visíveis a
olho nu, volá�l, inflamável. Teor alcoólico (°INPM) - 68,0 - 72,0; Teor alcoólico
(°gl) - 76,9 - 81,4; Densidade (g/ml/ 20ºc) - 0,860 – 0,88. CAS nº 7732-18-5
Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de
segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação
não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3
anos a contar da data de entrega.

 CRUZEIRO  001 Frasco 1
litro 899 R$

10,50  

24

ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO OU ETANOL *PF/SSP  CAS nº 64-17-5. Descrição
adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança
de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não
anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a
contar da data de entrega.

 neon  03467 Frasco 1
litro 197 R$

18,40  

27

ANIDRIDO MALEICO CAS n°108-31-6, cristal incolor ou escama branca, odor
asfixiante, fórmula química C4H2O3, peso molecular 98,06, grau de pureza
mínima de 99%. Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso,
data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 dinamica  1365 Frasco 250
gr 13 R$

64,90  

28

ANILINA CAS n° 62-53-3, líquido oleoso, incolor, peso molecular 93,13, fórmula
química C6H7N, pureza mínima de 99% Descrição adicional: PA ACS, deve ser
fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos
(FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data
de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 neon  00568 Frasco 1
Litro 17 R$

84,50  

33 CASEINA PA  Sinônimo: Caseína Ácido Lá�co, CAS nº 9000-71-9 Descrição  dinamica  1469 Frasco 500 14 R$  
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adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança
de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não
anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a
contar da data de entrega.

gr 120,00

37

COOMASSIE BRILLIANT BLUE” BG-250, CAS nº 6104-58-1, frasco de 25gr. 
Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de
segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação
não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3
anos a contar da data de entrega.

 dinamica  1390 Frasco 25
gr 8 R$

159,95  

44

DIMETILSULFOXIDO PA  CAS nº 67-68-5 Descrição adicional: PA ACS, deve ser
fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos
(FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data
de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 neon  03014 Frasco 100
mL 27 R$

89,00  

45

ESTIRENO CAS n°100-42-5, líquido incolor, fórmula química C8H8, peso
molecular 104,15, pureza mínima de 99,9% Descrição adicional: PA ACS, deve
ser fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos
(FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data
de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 neon  03089 Frasco 1
litro 11 R$

134,00  

47

FENOLFTALEÍNA Composição: C20H1404, peso molecular: 318,33 g/mol,
aspecto �sico: cristal branco a levemente amarelado, CAS nº 77-09-8 Descrição
adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança
de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não
anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a
contar da data de entrega.

 neon  01248 Frasco 100
gr 61 R$

28,00  

48

FORMIATO DE SODIO PA  CAS nº 141-53-7 Descrição adicional: PA ACS, deve ser
fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos
(FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data
de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 EXODO  001 Frasco 500
gr 12 R$

58,00  

50

FOSFATO DE POTASSIO BIBASICO ANIDRO CAS nº 7758-11-4 Descrição
adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança
de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não
anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a
contar da data de entrega.

 neon  01362 Frasco 500
gr 31 R$

34,00  

51

FRUTOSE-D PURA LEVULOSE  Fórmula: C6H12O6 CAS nº: 57-48-7 P.M.: 180,16
Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de
segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação
não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3
anos a contar da data de entrega.

 EXODO  001 Frasco 100
gr 21 R$

16,00  
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52 GLUTARALDEÍDO 25% EM ÁGUA  CAS nº 111-30-8 (Solução de glutaraldeído a
25% para microscopia eletrônica) Descrição adicional: PA ACS, deve ser
fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos
(FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data
de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 EXODO  001 Frasco 1
litro

9 R$
59,40

 

53

GUAIACOL SOLUÇÃO A 1%  CAS nº 90-05-1 Descrição adicional: PA ACS, deve
ser fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos
(FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data
de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 EXODO  001 Frasco 1
litro 25 R$

43,65  

73

L-TYROSINE   CAS nº 60-18-4 (4-Hydroxyphenylalanine) Descrição adicional: PA
ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança de produtos
químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses
da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de
entrega.

 EXODO  001 Frasco 100
gr 15 R$

61,00  

74

MAGNESIO METÁLICO *PF/SSP  Magnésio em aparas CAS nº 7439-95-4
Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de
segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação
não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3
anos a contar da data de entrega.

 EXODO  001 Frasco 250
gr 15 R$

174,00  

78

NITRATO DE CÁLCIO,  CAS n°13477-34-4, cristal branco, inodoro, higroscópico,
fórmula química Ca (NO3) 2.4H2O (tetra hidratado), massa molecular 236,15,
pureza mínima de 99% Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o
caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 dinamica  1905-
46

Frasco 500
gr 27 R$

22,00  

86

PERÓXIDO DE BENZOÍLA,  CAS n° 94-36-0, pó branco cristalino, com odor
caracterís�co, fórmula química C14H10O4, peso molecular 242,23, grau de
pureza mínima de 98% Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o
caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 EXODO  001 Frasco 500
gr 13 R$

108,33  

91

POLIETILENOGLICOL 400  CAS nº -68-3. Frasco 1litro Descrição adicional: PA
ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança de produtos
químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses
da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de
entrega.

 dinamica  1871 Frasco 1
litro 31 R$

46,17  

93 REAGENTE DE FOLIN-CIOCALTEAU  CAS nº 10377-48-7, frasco 500ml Descrição
adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança
de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não

 EXODO  001 Frasco 500
mL

8 R$
194,00
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anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a
contar da data de entrega.

103

SOLUÇÃO DE ÁCIDO GLICÓLICO 70%  CAS n°79-14-1, fórmula química C2H4O3,
peso molecular 76,05, Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o
caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 dinamica  1276-2 Frasco 1
litro 35 R$

96,00  

109

SULFATO DE AMÔNIO CAS n°7783-20-2, composição (NH4)2S04, peso
molecular 132,14, finos cristais ou grânulos brancos, odor de amônia, grau de
pureza mínima de 99%, Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o
caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 neon  02196 Frasco 1
Kg 19 R$

19,00  

110

SULFATO DE MAGNÉSIO CAS n°10034-99-8, cristal incolor, brilhante, inodoro,
amargo, fórmula química MgSO4.7H2O, massa molecular 246,48, pureza
mínima de 98% Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso,
data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 neon  02260 Frasco 500
gr 33 R$

12,60  

111

TETRABORATO DE SÓDIO CAS n°1303-96-4, peso molecular 381,37, pó branco,
cristalino, inodoro, fórmula química NA2B4O7.10H2O (deca hidratado pureza
mínima de 99,5% Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso,
data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 dinamica  1014 Frasco 500
gr 17 R$

13,00  

117

DIFENILAMINA CAS nº 122-39-4aspecto �sico: pó branco a acastanhado,
fórmula química:(c6h5)2nh, peso molecular:169,22 g/mol, grau de pureza
mínima de 98%, Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso,
data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 neon  02130 Frasco 100
gr 11 R$

31,00  

120

MUREXIDA  CAS 3051-09-0.murexida (purpurato de amônio), peso
molecular:284,19 g/mol, aspecto �sico: pó marrom escuro à vermelho pardo,
inodoro, fórmula química: C8H8N6O6, grau de pureza mínima de
97%, Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações
de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso, data de
fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de validade
mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 neon  01753 Frasco 25
gr 7 R$

103,00  

122 CARBONATO BÁSICO DE BISMUTO SUBCARBONATO DE BISMUTO Aspecto  neon  02154 Frasco 100 17 R$  



23/04/2021 SEI/IFTO - 1180075 - Ata de Registro de Preço Compras

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1306063&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000109&infra_hash=20438… 7/11

�sico: pó branco, fotossensível, fórmula química:(BIO)2CO3, peso
molecular:509,97 g/mol, grau de pureza mínimo de 81% Descrição adicional:
PA ACS, deve ser fornecido com ficha de informações de segurança de produtos
químicos (FISPQ) quando for o caso, data de fabricação não anterior a 6 meses
da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de
entrega.

gr 93,00

123

MOLIBDATO DE AMÔNIO cas 12054-85-2 aspecto �sico: pó cristalino branco a
levemente amarelado, peso molecular:1235,86 g/mol, fórmula química:
(NH4)6MO7O24·4H2O (heptamolibdato, tetra hidratado), grau de pureza
mínima de 99,0%, Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com ficha de
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o caso,
data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 neon  01727 Frasco 100
gr 16 R$

70,00  

124

BROMETO DE SÓDIO CAS 7647-15-6 aspecto �sico: pó, cristais ou grânulos
brancos, inodoros, peso molecular:102,89 g/mol, fórmula química: NaBr, grau
de pureza mínima de 99%, Descrição adicional: PA ACS, deve ser fornecido com
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) quando for o
caso, data de fabricação não anterior a 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

 neon  00713 Frasco 250
gr 23 R$

32,00  

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e en�dades públicas par�cipantes do registro de preços:

Item Aragua�ns Araguaína Colinas do
Tocan�ns Dianópolis Gurupi Palmas Paraíso do

Tocan�ns
Porto
Nacional

Formoso
do
Araguaia

Lagoa da
Confusão

Pedro
Afonso TOTAL

3 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 1 10

11 5 12 20 3 0 4 0 0 0 0 5 49

13 4 1 20 3 1 0 0 0 0 1 5 35

15 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 10

17 1 0 5 1 2 0 1 0 0 0 5 15

19 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 8

20 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 2 9

22 5 1 10 2 1 0 3 0 0 0 5 27

23 50 150 30 80 0 4 500 5 50 0 30 899
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24 50 60 20 5 15 6 0 10 0 1 30 197

27 1 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 13

28 1 0 10 1 1 0 2 0 0 0 2 17

33 2 1 5 2 1 0 0 0 0 0 3 14

37 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 8

44 11 1 4 2 1 0 1 0 0 0 7 27

45 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 4 11

47 1 2 20 0 1 3 0 0 1 1 32 61

48 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 4 12

50 2 2 15 3 2 0 0 0 0 0 7 31

51 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 12 21

52 2 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 9

53 5 1 3 2 1 0 1 0 0 0 12 25

73 2 0 10 2 1 0 0 0 0 0 0 15

74 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 7 15

78 1 0 10 2 3 0 1 0 0 0 10 27

86 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 5 13

91 1 1 3 1 4 0 1 0 0 0 20 31

93 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 8

103 1 0 30 0 0 0 1 0 0 0 3 35

109 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0 10 19

110 1 0 4 2 2 2 1 0 0 1 20 33

111 1 0 3 5 2 0 1 0 0 0 5 17

117 1 0 3 4 1 0 0 0 0 0 2 11
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120 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7

122 1 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0 17

123 0 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0 16

124 1 0 5 6 1 0 0 0 0 0 10 23

 

 

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r de sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Não será admi�da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado por
mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
mo�vos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
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mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra�cados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e jus�ficados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor. 

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao respec�vo órgão par�cipante
a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n.
7.892, de 2014.
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                                                                                             Aragua�ns - TO, 30 de dezembro de 2020
 

 
Josafá Carvalho Aguiar

Diretor Geral
Representante legal do órgão gerenciador

 
 

Raquel Lopes de Freitas Queiroz
CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA 

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)
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