
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DO TOCANTINS
CAMPUS PALMAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO – Campus Palmas), com sede na AE
310 Sul, Avenida Lo 05, s/n, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-090, na cidade de Palmas - Tocantins, inscrito no
CNPJ sob o  nº  10.742.006/0003-50,  neste  ato  representado pelo  seu diretor  geral,  senhor  Octaviano Sidnei
Furtado, nomeado pela Portaria nº 183/2014/IFTO/REITORIA., publicada no 11 de abril de 2014, inscrito no
CPF sob  o  nº  348.108.629-68,  considerando  o  julgamento  da licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma
eletrônica,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS  nº  17/2005,  publicada  no  DOU  de  14/05/2005,  processo
administrativo  n.º  23235.002406.2014-82,  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) quantidade(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 A presente  Ata  tem  por  objeto  o  registro  de  preços  para  a  eventual  aquisição  de  equipamentos  de
laboratório para os Campi do IFTO, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº
17/2015,  que  é  parte  integrante  desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,  independentemente  de
transcrição.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1 O  preço  registrado,  as  especificações  do  objeto,  a  quantidade,  fornecedor(es)  e  as  demais  condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Item
do
TR

Fornecedor:  NOVA  ETICA  PRODUTOS  E  EQUIPAMENTOS  CIENTIFICOS  LTDA,
CNPJ:02.063.134/0001-87,  endereço:  rua  Francisca  Monoel  de  Oliveira,  número  500,  Portão
Vermelho, Vargem Grande Paulista – São Paulo. CEP: 06.730-000. Fone: (11) 4158-2525 e-mail:
ethik@ethik.com.br

X

Especificação Marca Modelo Unid. Quant. Valor Un Prazo

garantia

ou

validade

83 AGITADOR PARA FLOCULAÇÃO "JAR TEST"
C/ FILTRO

DE AREIA 220V COM 6 PROVAS

Características Técnicas
"Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura
eletrostática  a  pó;  "Velocidade de  Rotação  de  até
600 rpm; "Gradiente de velocidade entre 10 e 2.000
s-1; "Hastes em aço inox AISI 304 removíveis que
podem ser  facilmente retiradas durante a agitação,
permitem  variar  o  tempo  de  floculação  para  um
mesmo gradiente de velocidade; "Jarros de acrílico

JARD
TEST

218/LDB
E 

Un 3 R$ 9.500,00 12 meses



incolor com capacidade de 2000 ml; "Iluminação na
parte inferior do equipamento iluminando os jarros;
"Tacômetro/controle  de  rotação  microprocessado
com  indicação  digital  e  4  programas  de  12
segmentos  de  rampa  e  patamares;  "Aplicação
simultânea de coagulante e polímero em todos os
Jarros;  "Dispositivo  para  coleta  simultânea  de
amostras  de  água  decantada,  para  diferentes
velocidades  de  sedimentação  "Dispositivo
centralizador de jarros; "Tensão 220v – 50/60Hz. 01
- FILTRO DE LABORATÓRIO DE AREIA (FLA).
06 PROVAS "Tubo em acrílico transparente de 300
a 400 mm de comprimento, com diâmetro interno de
19 mm. Na parte inferior do tubo é acoplada uma
tampa de acrílico dotada de uma tela de aço inox
AISI 304 e um dispositivo de saída para mangueira
de silicone.  Neste tubo pode-se utilizar  areia com
granulometria de 0,297 a 1,41mm (Não acompanha
areia). "A tela se faz  ecessária para não obstruir a
saída do filtrado com areia. "Este filtro tem em sua
saída uma conexão em "T" para facilitar a lavagem
sem  desmontar  o  sistema.  "Estes  FLA'S  estão
dispostos  em um suporte  construído em chapa de
aço  carbono  SAE  1020  com  tratamento
anticorrosivo e pintado com tinta eletrostática a pó.
A bandeja de coleta de respingo e os grampos de
fixação dos tubos são confeccionados em aço inox
AISI  304  com  bico  para  ligação  do  dreno.
Características Técnicas Especiais 
"Torneiras de esfera para controlar o fluxo de saída
dos  copos  "Sistema  de  tração  por  correia
sincronizada, para não ter diferença de rotação entre
os  copos,  este  sistema  proporciona  precisão  no
ensaio para pesquisa em tratamentos de água "Tubos
coletores  fixos  na  régua,  para  coletar
simultaneamente  sem  diferença  de  angulação.
Acessórios  (Acompanham  o  equipamento)  "6
frascos em acrílico graduados com orifício de saída
e válvula de controle "6 haste de agitação
"18 tubos de vidro com fundo abaulado
"12 tubos de vidro com fundo chato
"36 anéis de fixação dos copos
"6 colunas de filtração
"Bico de gotejamento
"Manual de operação em português
Não acompanha areia para os tubos de filtração

84 AGITADOR  PARA  FLOCULAÇÃO  "JAR
TEST" C/

FILTRO DE AREIA 220V 3 PROVAS

Características Técnicas

"Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura
eletrostática  a  pó;  "Velocidade de  Rotação  de  até
600 rpm; "Gradiente de velocidade entre 10 e 2.000
s-1; "Hastes em aço inox AISI 304 removíveis que

JAR TEST 218/LDB
E

Un 3 R$ 9.790,00 12 meses



podem ser  facilmente retiradas durante a agitação,
permitem  variar  o  tempo  de  floculação  para  um
mesmo gradiente de velocidade; "Jarros de acrílico
incolor com capacidade de 2000 ml; "Iluminação na
parte inferior do equipamento iluminando os jarros;
"Tacômetro/controle  de  rotação  microprocessado
com  indicação  digital  e  4  programas  de  12
segmentos  de  rampa  e  patamares;  "Aplicação
simultânea de coagulante e polímero em todos os
jarros;  "Dispositivo  para  coleta  simultânea  de
amostras  de  água  decantada,  para  diferentes
velocidades  de  sedimentação  "Dispositivo
centralizador de jarros; "Tensão 220v – 50/60Hz. 01
- FILTRO DE LABORATÓRIO DE ARÉIA 03
PROVAS

"Tubo em acrílico transparente de 300 a 400 mm de
comprimento, com diâmetro interno de 19 mm. Na
parte  inferior  do  tubo  é  acoplada  uma  tampa  de
acrílico dotada de uma tela de aço inox AISI 304 e
um dispositivo de saída para mangueira de silicone.
Neste tubo pode-se utilizar areia com granulometria
de 0,297 a 1,41mm (Não acompanha areia). "A tela
se faz necessário para não obstruir a saída do filtrado
com  areia.  "Este  filtro  tem  em  sua  saída  uma
conexão  em  "T"  para  facilitar  a  lavagem  sem
desmontar o sistema. "Estes FLA'S estão dispostos
em um suporte construído em chapa de aço carbono
SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintado
com tinta eletrostática a pó. A bandeja de coleta de
respingo  e  os  grampos  de  fixação  dos  tubos  são
confeccionados em aço inox AISI 304 com bico para
ligação do dreno.
*Características Técnicas especiais
"Torneiras de esfera para controlar o fluxo de saída
dos  copos  "Sistema  de  tração  por  correia
sincronizada, para não ter diferença de rotação entre
os  copos,  este  sistema  proporciona  precisão  no
ensaio para pesquisa em tratamentos de água "Tubos
coletores  fixos  na  régua,  para  coletar
simultaneamente  sem  diferença  de  angulação
Acessórios (Acompanham o equipamento)
"3  frascos  em acrílico  graduados  com orifício  de
saída e válvula de controle "3 hastes de agitação "09
tubos de vidro  com fundo abaulado "06 tubos de
vidro  com fundo  chato  "18  anéis  de  fixação  dos
copos "3 colunas de filtração "Bico de gotejamento
"Manual de operação em português Não acompanha
areia para os tubos de filtração.

3 VALIDADE DA ATA 

1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura, não podendo ser
prorrogada.



4 REVISÃO E CANCELAMENTO 

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.

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

3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração  convocará  o(s)  fornecedor(es)  para  negociar(em)  a  redução  dos  preços  aos  valores
praticados pelo mercado.

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

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  motivos  e
comprovantes apresentados; e

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

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

6 O registro do fornecedor será cancelado quando:

1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

2 não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

4 sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1,  5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8 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 justificados:

1 por razão de interesse público; ou

2 a pedido do fornecedor.

5 CONDIÇÕES GERAIS

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.

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



Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

Palmas, 13 de outubro de 2015.
Assinaturas

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

___________________________________________
OCTAVIANO SIDNEI FURTADO

Diretor Geral
IFTO -CAMPUS PALMAS

_____________________________________________________________

SEBASTIÃO DE MORAES SENE JUNIOR
Diretor

Nova Ética Produtos E Equipamentos Científicos Ltda


