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Tipo: Menor Preço por Lote 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA - SRP - 022/2019 
 
A Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL, com 

funcionamento nesta cidade de Belém (Travessa Quintino Bocaiúva  nº  

1588, Bairro de Nazaré, 7º andar, Bloco “B” do Edifício Afonso Lima, 

CEP: 66035-190), informa que estará realizando no dia 18/11/2019, às 

10:00 horas (horário local), licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, 

tipo Menor Preço por Lote, cujo  objeto consiste na  Aquisição de 

Equipamentos para o Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 

Minerais ISI-TM (SALDO CR 005/2019), conforme Edital  e seu Anexo I. 

Edital e informações poderão ser obtidos no endereço acima citado, 

sala da Comissão de Licitação do SESI e SENAI, em horário comercial. 

 
 

 
Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 

Comissão de Licitação do SESI e SENAI 
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 022/2019 
PROCESSO Nº 022/2019 
DATA DA REALIZAÇÃO: 18/11/2019 

HORÁRIO: Abertura da sessão às 10:00 horas (horário local) 

LOCAL: Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, CEP: 66035-190 – Sala da 
Comissão de Licitação do SESI e SENAI 
 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI – Departamento Regional do 

Pará, vem tornar público, por intermédio da Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - 

COCEL, representada pelo Coordenador e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 

003/2019-FIEPA, de 31/01/2019 do Presidente da FIEPA e dos Conselhos Regionais do SESI e do 

SENAI, que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo Menor Preço por Lote, com 

procedimentos se fazendo reger pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, 

publicado no DOU de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, Ato  

n° 01/2006 e em 11/05/2011, Ato n° 01/2011, bem como, pelas disposições deste Edital, para 

consecução do objeto descrito no Anexo I. 

 
Quando, por motivo de suspensão do expediente do SESI e SENAI, não se realizar o ato de 

recebimento e abertura dos envelopes que contêm os documentos e as propostas relativas à 

presente licitação, fica acordado que a realização do mesmo ocorrerá, no horário estabelecido, no 

primeiro dia útil posterior à data fixada nesta CONCORRÊNCIA. 

 
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) gozarão neste certame licitatório 

de tratamento diferenciado e favorecido, na forma do que dispõe os artigos 42 e 43 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e texto da Lei Complementar n.º147/2014 

de 07 de agosto de 2014. 

 
Os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL  serão 

recebidos no endereço mencionado acima, na sessão pública de processamento da referida 

licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para  participar  do 

certame. 

 
A sessão de processamento da CONCORRÊNCIA em questão será realizada na sala da COCEL, 

Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, iniciando-se no dia 18/11/2019, às 10:00 

horas (horário local) e será conduzida pela Comissão de Licitação do SESI e SENAI – COCEL, tendo 

como Coordenador o Senhor Neilton Carneiro do Nascimento, com auxílio da equipe de apoio 

integrada pelos Srs. Fladimir Assunção Pompeu, Suelen Patrícia de Melo Siqueira e Raissa Fernandes 

Senna Alves (membros suplentes), designados nos autos do processo de referência através da 

Portaria 003/2019- FIEPA. 
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Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública da Concorrência, a licitante 

interessada ou seu representante deverá identificar-se e, no caso de representante, este deverá 

comprovar o credenciamento e os necessários poderes para  formulação  de  propostas  e para a 

prática de todos os atos relativos ao certame. 

 
Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o 

credenciado entregará ao pregoeiro: 

a) Cópia do documento de identidade; 

b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes 

específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases e todos os demais 

atos, em nome da licitante, bem como cópia do contrato social autenticado; 

c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente da licitante. 

 
1- DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA: 

1.1- A presente Licitação tem por objeto a Aquisição de Equipamentos para o Instituto SENAI de 

Inovação em Tecnologias Minerais ISI-TM (SALDO CR 005/2019), conforme Edital  e seu Anexo 

I; 

1.2- As licitantes concorrentes ao objeto desta licitação deverão atender integralmente as 

disposições constantes neste Edital e de seus Anexos; 

1.3- O local de entrega dos equipamentos licitados está descrito no Anexo I deste Edital. 

 
2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
2.1- Somente serão admitidas a participar desta CONCORRÊNCIA, na  qualidade de licitantes, as 

empresas que: 

a) Comprovem possuir os requisitos exigidos neste Edital, por meio da apresentação da 

documentação prevista no item 4 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

b) Não estejam em processo de falência; 

c) Sejam constituídas como Pessoas Jurídicas legalmente estabelecidas no país cujo objeto social 

expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com  o  

objeto da presente licitação. 

2.2- Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação: 

a) Pessoas Jurídicas impedidas de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades SESI, 

SENAI, FIEPA e IEL, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 

b) Consórcio de Pessoas Jurídicas (empresas); 
c) Entidades SENAI e SESI; 
d) Pessoas Jurídicas do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que estejam 

participando desta licitação; 
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e) Empresas vencedoras em licitação anterior que esteja em atraso na entrega, total ou parcial, 

do objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquelas que, adjudicadas nos últimos dois anos, não 

tenham cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de aquisição/contratação ou  

de quaisquer penalidades que lhes tenham sido aplicadas pelo SESI-DR/PA e SENAI/PA; 

f) Dirigentes ou empregados das entidades SESI, SENAI, FIEPA e IEL; 

g) As empresas impedidas de licitar com o SESI e SENAI, por qualquer dos motivos elencados em 

item anterior, resguardados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 

h) As empresas com registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS), conforme Carta 

Circularn.º121/2014-Pres-CNI. 

 
3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
3.1- A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os 

envelopes “Documentos de Habilitação” e  “Proposta  Comercial”  fechados,  rubricados,  de 

números “1” e “2”, mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização numérica 

da licitação e a data da abertura da licitação, com endereçamento ao SENAI – Departamento 

Regional do Pará; 

3.2- Todos os elementos de cada um dos envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou 

qualquer meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão 

apresentar rasuras ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 01 

(uma) via; 

3.3- Os documentos quando não apresentados na forma original poderão ser autenticados, por 

Cartório competente com selo ou por  membro da  Comissão, à vista da  documentação original, e  

as certidões através da internet, quando por esta forem emitidas; 

3.4- O envelope nº 1 deverá  ser composto de  01 (um)  único caderno contendo os  “Documentos 

de Habilitação”, relacionados no item 4 desta CONCORRÊNCIA; 

3.5- O envelope nº 2, contendo a “Proposta Comercial”, carimbada e assinada pelo representante 

legal da empresa, com indicação do nome e cargo por ele exercido, deverá ser composto de 01  

(um) único caderno, juntamente com todos os documentos relacionados no item 5 desta 

CONCORRÊNCIA; 

3.6- A apresentação da Proposta implica pleno conhecimen to e aceitação, pelas licitantes, das 

condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de 

divergências, o disposto no Edital, devendo o licitante apresentar a referida proposta na 

seguinte forma: 

 
Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação CONCORRÊNCIA -  nº 022/2019 

Envelope nº 02 – Proposta Comercial CONCORRÊNCIA -  nº 022/2019 

 

3.7- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
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portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se procuração. 

 
4– DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Envelope nº 01 

Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da 

legislação vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, na forma original, em 

cópia autenticada (com selo de autenticação) ou por membro da Comissão, à vista da 

documentação original, na forma da lei: 

4.1- Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), por meio 

da apresentação da Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de  Negativa  ou  que 

compove a inexigibilidade do crédito, sob o abrigo do art. 206 do Código  Tributário  Nacional, 

sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na  Internet,  que  poderá ser obtida junto ao 

site www.previdenciasocial.gov.br; 

b) Prova de Regularidade para como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedida pela Caixa Econômica Federal, consubstanciada pela Certidão Negativa ou Positiva com 

efeitos de Negativa ou que compove a inexigibilidade do crédito, sob o abrigo do art. 206  do  

Código Tributário Nacional, sendo válida simples cópia reprográfica  de consulta na  Internet, que 

poderá ser obtida junto ao site www.caixa.gov.br; 

c) Prova de Regularidade com Tributos Federais, através da Certidão Negativa de Débito ou 

Positiva com Efeitos de Negativa ou que compove a inexigibilidade do crédito, expedida pela 

Secretária da Receita Federal, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet que 

prove a inexistência de débito que poderá ser obtida junto ao site www.receita.fazenda.gov.br; 

d) Prova de Regularidade com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa ou que compove a inexigibilidade do crédito, expedida pela  Unidade 

Federativa, da sede da licitante; 

d.1 – Para fornecedores de fora do Estado do Pará, deverá ser considerada a alíquota de ICMS 

cheia. 

e) Prova de regularidade com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa ou Positiva 

com Efeitos de Negativa ou que compove a inexigibilidade do crédito, expedida pelo Município 

sede do fornecedor. 

4.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última Alteração em vigor devidamente 

registradas, não sendo necessária a juntada de todas as alterações contratuais havidas; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

4.3- Documentos relativos à regularidade Econômica, Financeira e Técnica: 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo órgão competente da sede da Pessoa Jurídica; 

b) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando a aptidão para o fornecimento do 

objeto que está sendo licitado. 

4.4- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação ao 

certame, deverão estar em nome da licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, 

exceto aqueles centralizados pelos órgãos emitentes: 

a) Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) Sendo a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) Sendo também considerados válidos: 

c.1 - Na hipótese de filial, documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos 

em nome da matriz; 

c.2 - Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica possam ser apresentados em 

nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante. 

4.5 - Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação solicitada 

neste Edital, em sua íntegra, salvo na hipótese abaixo; 

4.6- Caso a empresa licitante apresente qualquer das certidões, vencida ou irregular e sendo a 

mesma emitida por órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do 

julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site do 

órgão competente a informação que supra a omissão, proceder  a  consulta através  da  Internet 

para verificação da regularidade da proponente; 

4.7- As Declarações anexas ao presente instrumento convocatório, deverão ser apresentadas em 

envelope 01 (Documentos de habilitação). 

 
5 – DA PROPOSTA: Envelope nº 02 

5.1- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração que 

lhe confere a atribuição; 

5.2- A proposta do licitante será entregue em envelope lacrado, no endereço constante no 

preâmbulo deste Edital até o dia e hora designados para abertura da licitação e deverá conter os 

elementos citados abaixo, facultado ao licitante acrescer aqueles que julgar pertinentes: 

a) Deverão ser apresentados os valores expressos em moeda corrente do país, datada e assinada 

pelo licitante ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

b) Preço do objeto ou da aquisição dos equipamentos, devendo estar incluídos no preço, todos os 

custos diretos e indiretos, tributos, contribuições sociais, trabalhistas e demais obrigações fiscais 

e parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado inclusive  descontos 

ofertados, quando for ocaso; 
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5.3 - Será considerada desclassificada a proponente que deixar de atender a qualquer das 

exigências formuladas. 

 
6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 2: 

6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal (se houver) da proponente; 

b) Número do processo e da licitação; 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste Edital; 

d) Preço para aquisição dos equipamentos do presente Edital que deverá ser expresso em moeda 

corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de  sua  apresentação,  sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços ofertados pela 

licitante deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto deste Edital, 

alertando que ao SENAI-DR/PA não caberá qualquer custo adicional. 

6.2- A proposta apresentada ao SENAI-DR/PA deverá atender a todas as especificações 

constantes do Anexo I deste Edital; 

6.3- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da 

data da sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação expressa, o prazo será 

considerado como sendo de 90 (noventa) dias; 

6.4- Em nenhuma hipótese o SENAI – Departamento Regional do Pará - aceitará arcar com 

responsabilidade solidária ou subsidiária relativa a qualquer despesa preexistente, ou 

superveniente não incluída no preço total ofertado que será expressamente discriminado no 

instrumento contratual derivado; 

6.5- A critério da equipe técnica e quando solicitado, a licitante detentora da melhor proposta 

poderá ser convocada para apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação 

ao Lote licitado ou cuja marca não seja conhecida pela área técnica da licitante,  sem 

especificações suficientes para avaliação, o que será requerido para a verificação da 

compatibilidade do Lote com as especificações constantes do Termo de Referência.  Fica  a 

licitante, obrigada a apresentar em sua proposta comercial marca, modelo e características 

necessárias à avaliação pela equipe técnica responsável; 

6.6- A não apresentação de amostra na forma  do item acima, e dentro do prazo pré  estabelecido  

de 48 (quarenta e oito) horas, caracterizará descumprimento das normas do Edital lançado, 

restando desclassificada a licitante; 

6.7- Em caso de não apresentação de catálogo(s) do(s) produto(s) ofertado(s), fica a empresa 

licitante obrigada a fornecer em sua proposta, o link/endereço eletrônico em que o produto 

demonstre marca, modelo e ficha técnica com dados suficientes para avaliação e 

compatibilidade com o objeto licitado; 

6.8- Somente serão admitidas, excepcionalmente, prorrogações de prazo para apresentação de 
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amostras caso, o objeto licitado não for de fácil comercialização, ou seja necessária a manufatura 

ou importação do produto objeto do certame. 

 
7- DO JULGAMENTO: 

7.1- A Comissão de Licitação do SESI e SENAI procederá primeiramente o exame da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, em seguida serão verificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS 

das licitantes habilitadas, declarando como vencedora(s) a(s) licitante(s) que ofertar(em) Menor 

Preço por Lote e estejam em conformidade técnica com o Termo de Referência parte integrante 

do presente Edital; 

7.2- Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não 

previstas no instrumento convocatório respectivo, assim como propostas que contenham redução 

de preços sobre a proposta de maior percentual de desconto,  ou  indicarem  como  referência  

preços de outras licitantes que mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas 

indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza para serem computadas além do preço 

proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, além das previstas; 

7.3- Após a análise e conferência das propostas comerciais, a Comissão de Licitação, na 

eventualidade da constatação de preços com redução que possam ser considerados inexequíveis, 

poderá requerer à licitante que tenha ofertado o menor preço por Lote, a  apresentação, no prazo 

de até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, contados da data da solicitação, as composições de 

preços, sob pena de desclassificação, adotando-se o mesmo procedimento para as demais 

classificadas, quando for ocaso; 

7.4- A Comissão de Licitação poderá solicitar às licitantes a composição de quaisquer preços de 

serviços e/ou preços de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 

julgar necessários para melhor análise das propostas e salvaguarda dos interesses do SENAI-

DR/PA; 

7.5- A composição dos preços deverá ser elaborada separadamente para cada Lote, em papel 

timbrado da licitante; 

7.6- Serão desclassificadas as propostas: 

a) Que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que apresentarem preços  

unitários zero ou irrisórios para qualquer Lote, bem como aquelas que não contiverem elementos 

técnicos suficientes para sua apreciação, tais como marca, composição, validade dentre outros; 

b) Com valor total superior ao orçado pelo SENAI-DR/PA ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a demonstrar a sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes  com os  de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execuçãodo objeto do contrato. 

7.7- Não serão aceitas propostas que apresentem preços, sejam eles referentes aos unitários, 

etapas, fases ou subfases, simbólico, irrisório ou de valor negativo, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos; 
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7.8- A Comissão de Licitação poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a realização de 

diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento 

licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de documento que deveria constar 

originalmente da proposta; 

7.9 – A Comissão de Licitação, poderá solicitar (via notificação por meio eletrônico) aos 

licitantes vencedores, a apresentação de amostras dos produtos ofertados, tendo a licitante 

nofiticada, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis para a apresentação do produto no 

endereço da Comissão citado no presente Edital, sob pena de desclassificação do certame; 

7.10- Quando todos  os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas,  

a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação, ou de outras propostas, livres dos vícios que resultaram na inabilitação; 

7.11- Ocorrendo empate na classificação das “Propostas Comerciais”, o desempate será feito por 

meio de sorteio, na forma da legislação pertinente; 

7.12- A Comissão de Licitação encaminhará à autoridade competente, para homologação de seu 

parecer, as peças dos autos do processo da licitação, composto de Aviso, Edital, Atas, Pareceres 

Técnicos e Jurídicos, Proposta vencedora e quadro comparativo das propostas e  demais 

documentos pertinentes; 

7.13 – As comunicações e decisões que forem adotadas serão enviadas pela Comissão pela via de 

e-mail, sendo considerados os endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias licitantes. 

 
8- DO RECURSO EHOMOLOGAÇÃO: 

8.1- Ao final da sessão, definida a fase de habilitação ou declarada vencedora do certame, a(s) 

licitante(s) que pretender(em) interpor recurso administrativo, deverá(ão) manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção recursal, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes a oportunidade de 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do  prazo  

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

8.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto a intenção de interposição 

de recurso administrativo, importará na preclusão do direito. As peças recursais imotivadas, 

ineptas  ou inconsistentes não serão conhecidas; 

8.3- Interposto o recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão no todo ou 

em parte, manter a decisão total ou parcialmente ou encaminhá-la devidamente instruída à 

autoridade competente; 

8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 
9- DOS PRAZOS DE ENTREGA EPAGAMENTO: 

9.1- Os prazos de entrega dos equipamentos ofertados e suas pormenorizações estão contidos no 
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Termo de Referência - Anexo I do Edital; 

9.2- O pagamento relativo ao objeto entregue, será feito através de crédito em conta corrente da 

CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias consecutivos após o fornecimento do objeto, após 

apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, em que esteja devidamente comprovada à 

entrega do objeto em conformidade com o que fora adjudicado e devidamente atestado pelo 

SENAI- DR/PA. 

 

10- DAS SANÇÕES: 

10.1- A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na forma do 

artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, no prazo aqui estabelecido de 3 

(três) dias úteis, caracterizará o descumprimento total da obrigação e poderá acarretar a 

licitante, as seguintes penalidades: 

a) Perda do direito a contratação; 

b) Suspensão do direito de licitar com as entidades SESI e SENAI por prazo não superior a 02 

(dois) anos. 

10.2- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao contratante 

o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades  previstas 

neste instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar com 

as entidades SESI e SENAI, por prazo não superior a 02 (dois) anos, além das perdas e danos que 

vierem a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente 

comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços; 

10.3- O atraso na entrega dos produtos ensejará à CONTRATADA multa moratória de 1,0% (um por 

cento) ao dia, sobre o valor correspondente ao valor do produto não entregue, dedutível do 

pagamento devido, salvo nas  hipóteses não imputáveis à CONTRATADA e plenamente 

justificadas a juízo da CONTRATANTE; 

10.4- A aplicação de qualquer das sanções mencionadas, observará os princípios  constitucionais  

do contraditório e ampla defesa. 

 
11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1- Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital e seus Anexos no 

endereço situado na Travessa Quintino Bocaiúva n. 1588, Bloco “b”, 7º andar, Bairro de Nazaré, 

CEP 66.035-190, Belém/PA, na sala da COCEL, nos dias úteis, das 8:00 às 13:00 e 14:00 as 18:00 

horas, solicitá-lo através do e-mail licitacao@sesipa.org.br, ou fazendo download no site 

http://transparencia.senaipa.org.br/; 

11.2- Os materiais cotados deverão atender as especificações deste Edital e seus Anexos; 

11.3- Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de interpretação 

do presente Edital, ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverá ser dirigido à COCEL 1 (um)  dia útil 

após a publicação até o 7º (sétimo) dia útil anterior à data marcada para a abertura da 
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licitação, através do e-mail licitacao@sesipa.org.br, ou formalizado através de petição; 

11.4- As petições de que trata o subitem 11.3 deverão ser encaminhadas por escrito, devendo 

ser entregues pessoalmente na COCEL, ou via e-mail, sendo considerado válido o endereço 

eletrônico para recebimento o licitacao@sesipa.org.br, citado acima; 

11.5- A COCEL terá o prazo de 04 (quatro) dias úteis para responder às comunicações efetuadas 

na forma do item 11.3, sendo que as respostas serão comunicadas diretamente as licitantes via e-

mail ou publicadas numa das formas previstas no §1º  do  artigo  5º  do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SENAI, ou ainda por outro meio formal; 

11.6- Caso o pedido de esclarecimento e/ou impugnação não sejam efetuados no prazo do item 

11.3, significa que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 

apresentação das propostas, não cabendo a licitante, quaisquer reclamações posteriores; 

11.7- Ao SENAI é reservado o direito de revogar, adiar ou prorrogar  a  presente  licitação,  por 

razões de seu interesse, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à reclamação 

ou indenização por parte dos licitantes; 

11.8- É facultada a Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência, inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de 

documento ou informações que deveriam constar do ato de abertura da sessão pública; 

11.9- Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as 

inserções não exigidas pelo presente Edital e seus Anexos; 

11.10- Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, contendo 

a documentação das demais LICITANTES ficarão em posse da Comissão à disposição dos licitantes 

pelo período de 30 (trinta) dias, após o que serão destruídos; 

11.11- Valor Estimado do objeto licitado: R$ 2.689.522,58 (dois milhões, seiscentos e oitenta e 

nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos); 

11.12- Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que, todos os atos 

originados do presente procedimento licitatório, serão publicados no site 

http://transparencia.senaipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente 

certame, a partir da publicação; 

11.13- As empresas vencedoras de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 

apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos após a declaração de vencedor, utilizando-se para essa comprovação um dos 

documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). As empresas vencedoras de equipamentos nacionais deverão, obrigatoriamente, 

apresentar o código FINAME, segundo as normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os itens que são exigidos FINAME estão 

indicados no termo de referência; 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.senaipa.org.br/
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11.14- O Centro de Responsabilidade e suporte financeiro do presente certame é: CR 

3.02.02.01.01. 

 
12- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

12.1- Integram o presente Edital os seguintes Anexos, independentemente de transcrição: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor . 

 
 

Belém/PA, 29 de outubro de 2019. 
 
 

 
Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 

Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI 

 
 

 
Dário Antônio Bastos de Lemos 

Diretor Regional do SENAI-DR/PA 
Ciente 

 
 
 

José Conrado Azevedo Santos 
Presidente do Conselho Regional do SENAI-DR/PA 

Ciente
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EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 022/2019 
SENAI-DR/PA 

 
ANEXO I TERMO DEREFERÊNCIA 

Lote Descrição Unid. Qtd. 
Valor 

estimado 
(R$) 

01 SUPERCENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA PERFORMANCE 
 
Supercentrífuga, refrigerada, de alta performance e alta 
capacidade, para volumes totais entre 4 a 6 litros. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
 
Volume mínimo de carregamento de 4 litros;  
Velocidade máxima: pelo menos 30.000 rpm;  
Força centrífuga máxima: pelo menos 110.000 x g;  
Controle de temperatura: -20ºC a +40ºC; 
Controle de tempo: 1 min. a 99:59 h (ou superior), com 
opção de corrida contínua;  
Controle de velocidade: de ±10 rpm a 100 rpm;  
Nível de ruídos: ≤ 65 dBA;  
Sistema de identificação automática do rotor;  
Sistema de controle de temperatura refrigerado por sistema 
livre de CFC, presença de termostato na cabine do rotor para 
monitoramento constante da temperatura;  
Tela LCD touchscreen;  
Memória de pelo menos 1000 programas definidos pelo 
usuário;  
Abertura da porta da centrifuga através de pedal, localizado 
na parte frontal ou lateral do instrumento;  
Pelo menos 10 perfis de aceleração e 10 perfis de 
desaceleração; Comunicação USB para exportação de dados;  
Alimentação: 200-240V, 60 Hz;  
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136 
 
Incluir também os seguintes acessórios:  
Um (01) rotor de ângulo fixo com todas as características 
abaixo: Capacidade de pelo menos 4 posições de 1000mL 
cada;  
Velocidade máxima: 9.000 rpm (ou superior);  

pct 01 595.718,00 
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Força centrífuga máxima: 15.000 x g (ou superior);  
Material do corpo do rotor: alumínio resistente a solventes 
ou outro material de resistência similar ou superior;  
Tampa metálica com proteção anti-aerossóis e autoclavável a 
120ºC por 20 min;  
 
Um (01) rotor de ângulo fixo com todas as características 
abaixo: 
Capacidade de pelo menos 6 posições de 500mL cada;  
Velocidade máxima: 10.000 rpm (ou superior);  
Força centrífuga máxima: 18.900 x g (ou superior);  
Material do corpo do rotor: alumínio resistente a solventes 
ou outro material de resistência similar ou superior;  
Tampa metálica com proteção anti-aerossóis e autoclavável a 
120ºC por 20 min;  
 
 
Um (01) rotor de ângulo fixo com todas as características 
abaixo: Capacidade: pelo menos 6 posições de 250ml cada;  
Velocidade máxima: 16.000 rpm (ou superior);  
Força centrífuga máxima: 38.000 x g (ou superior); 
Material do corpo do rotor: alumínio resistente a solventes 
ou outro material de resistência similar ou superior;  
Tampa metálica anti-aerossóis e autoclavável a 120ºC por 20 
min.;  
É necessário que o sistema também atenda os volumes de 
15mL e 50mL com no mínimo 6 frascos; 
 
Um (01) rotor de ângulo fixo com todas as características 
abaixo: Capacidade: pelo menos 8 posições de 50 mL cada;  
Velocidade máxima: 30.000 rpm;  
Força centrífuga máxima: 108.000 x g (ou superior);  
Material do corpo do rotor: alumínio resistente a solventes 
ou outro material de resistência similar ou superior;  
Tampa metálica anti-aerossóis e autoclavável a 120ºC por 20 
min.;  
 
Um (01) rotor de ângulo fixo com todas as características 
abaixo: Capacidade: pelo menos 8 posições de 15mL cada; 
Velocidade máxima: 16.000 rpm;  
Força centrífuga máxima: 36.100 x g (ou superior);  
Material do corpo do rotor: alumínio resistente a solventes 
ou outro material de resistência similar ou superior;  
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Tampa metálica anti-aerossóis e autoclavável a 120ºC por 20 
min.;  
 
Seis (06) garrafas com capacidade para 1000 mL, boca larga, 
em polipropileno, com tampa rosqueável, resistente à 
velocidade máxima de 9.000 rpm. 
 
Seis (06) garrafas com capacidade para 1000 mL, boca larga, 
em policarbonato, com tampa rosqueável, resistente à 
velocidade máxima de 9.000 rpm. 
 
Seis (06) garrafas de boca larga, com capacidade para 500 
mL, em polipropileno, com tampa rosqueável, resistente à 
velocidade máxima de 9.000 rpm.  
 
Seis (06) garrafas de boca larga, com capacidade para 500 
mL, em policarbonato, com tampa rosqueável, resistente à 
velocidade máxima de 9.000 rpm.  
 
Dez (10) garrafas com capacidade para 250 mL, boca larga, 
em polipropileno, com tampa rosqueável, resistente à 
velocidade máxima de 16.000.  
 
Dez (10) garrafas com capacidade para 250 mL, boca larga, 
em policarbonato, com tampa rosqueável, resistente à 
velocidade máxima de 16.000.  
 
Dez (10) garrafas com capacidade para 50 mL, em 
polipropileno, com tampa, resistente à velocidade máxima 
de 30.000 rpm. 
 
Dez (10) garrafas com capacidade para 50 mL, em 
policarbonato, com tampa, resistente à velocidade máxima 
de 30.000 rpm. 
Cinquenta (50) garrafas e/ou tubos com capacidade para 15 
mL, em polipropileno, com tampa, resistente à velocidade 
máxima de 16.000 rpm. 
 
O equipamento ofertado deverá vir acompanhado de:  
Manuais de instalação e operação em inglês e/ou português; 
 
A empresa deverá fornecer: 
Instalação por especialista treinado, no local da instalação, 
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por especialista de aplicação, sendo as despesas de viagem e 
hospedagem dos especialistas por conta da empresa 
ofertante; 
O treinamento deverá ter duração de pelo menos 01 (um) 
dia;  
Garantia total de pelo menos 12 meses no equipamento.  
 
Considerações:  
O processo deverá comtemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM);  
Deve conter qualquer outro item não solicitado, porém 
necessário para o perfeito funcionamento do equipamento. 
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido;  
A empresa ofertante de equipamentos importados deve 
possuir comprovada assistência técnica no Brasil; 
As empresas ofertantes de equipamentos importados, 
deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES). As 
empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),  
 
 

02 CONJUNTO DE AGITADORES MECÂNICOS 
 
Conjunto de equipamentos para agitação e homogeneização 
de soluções. 
 
1) Agitador mecânico de haste. 
 
Equipamento para a homogeneização de substâncias líquidas 
através de agitação mecânica por haste. 
 
Dois (02) agitadores mecânicos de haste para volume 
máximo de agitação entre 40 a 70 litros (em água), 
viscosidade máxima de 50.000 mPas (ou superior), com 
controle de velocidade contínuo, sendo a velocidade mínima 

pct 01 34.854,00 
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de 50 rpm e a máxima de 2.000 rpm (ou superior), motor de 
corrente contínua sem escova, eixo oco passante pelo 
agitador, painel digital que apresente a velocidade 
programada e real (não necessariamente ao mesmo tempo), 
com limite indefinido de tempo de operação, tensão 110 
e/ou 220V, 60 Hz, cabo de força atendendo a norma ABNT 
NBR 14136; 
 
Deverão acompanhar o produto: 
Um (01) suporte com base de ferro e pés de borracha, com 
haste de pelo menos 65cm de altura; 
Uma (01) garra para fixação do agitador na haste; 
Uma (01) haste para agitação em aço inox com 10 mm de 
diâmetro e hélice de pelo menos 3 palas; 
Uma (01) chave de mandril (caso a fixação da haste seja feita 
por mandril); 
Manual de instruções em português e/ou inglês. 
 
2) Agitador compacto, tipo vórtex, para tubos. 
 
Agitador compacto, tipo vórtex, para homogeneização de 
amostras em tubos de ensaio e microtubos. 
 
Dois (02) agitadores mecânicos compactos, tipo vórtex, 
compatíveis com tubos de ensaio, tubos cilíndricos, tubos de 
centrífugas e outros tubos com no máximo 30 mm de 
diâmetro, específico para a agitação e homogeneização de 
líquidos. Movimento orbital, com diâmetro de órbita 
variando entre 4,5-4,8 mm, velocidade fixa entre 2.800-3.000 
rpm, sem botão de controle de velocidade, acionamento 
automático por pressionamento do tubo contra a 
plataforma, dimensões máximas de 134 x 134 x 70,5 mm (P x 
L x A). O agitador deverá ser fabricado em material de alta 
resistência física e à corrosão, plataforma de contato com os 
tubos composta por borracha ou plástico inertes e pés 
revestidos de borracha/silicone para maior aderência à 
superfície. Alimentação bivolt, com cabo de força atendendo 
a norma ABNT NBR 14136. 
 
3) Agitador, tipo vórtex, para tubos. 
 
Agitador, tipo vórtex, para homogeneização de amostras em 
tubos de ensaio e microtubos. 
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Dois (02) agitadores mecânicos tipo vórtex, compatíveis com 
tubos de ensaio, tubos cilíndricos, tubos de centrífugas e 
outros tubos com no máximo 30 mm de diâmetro, específico 
para a agitação e homogeneização de líquidos. Movimento 
orbital, com diâmetro de órbita de 4,0 mm, velocidade 
regulável de 0 a 2.500 rpm (ou superior) através de ajuste 
por botão e opção de acionamento automático por 
pressionamento do tubo contra a plataforma ou contínuo 
através de acionamento por chave seletora. O agitador 
deverá apresentar armação composta por metal fundido e 
pintura resistente à corrosão, plataforma de contato com os 
tubos composta por borracha ou plástico inertes e pés 
revestidos de borracha/silicone para o amortecimento de 
vibração e aumento da estabilidade. Alimentação 110 V e/ou 
220 V, com cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 
14136. 
 
4) Agitador magnético com placa aquecedora. 
 
Agitador magnético para homogeneização de soluções com 
chapa aquecedora. 
 
Dois (02) agitadores magnéticos com capacidade de agitação 
superior a 10 litros, faixa de agitação entre 100 – 1.500 rpm 
(ou superior), contendo plataforma de aquecimento em 
cerâmica de alta resistência química e mecânica com 
dimensões máximas de 184 x 184 mm, com faixa de 
temperatura ajustável de 50 a 550°C (ou superior), sensor 
para controle preciso da temperatura, display de LED para 
indicação da temperatura, circuito de segurança com 
desligamento automático em caso de superaquecimento, 
painel elevado para proteção contra vazamentos de líquidos. 
Alimentação 110 V e/ou 220 V, 60 Hz, com cabo de força 
atendendo a norma ABNT NBR 14136. 
A empresa deverá fornecer: 
Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir do recebimento dos equipamentos. 
 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
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Minerais (ISI-TM);  
O prazo de entrega deve ser de até 30 dias corridos, a partir 
do envio da autorização de fornecimento. 

03 MEDIDORES MULTIPARÂMETROS PARA AMOSTRAS 
AMBIENTAIS  
 
Conjunto de equipamentos para a determinação de múltiplos 
parâmetros físico/químicos de amostras ambientais em 
condições externas e laboratoriais.  
 
1) Medidor multiparâmetro portátil.  
 
Medidor multiparâmetro, portátil, para análise da água e 
efluentes ambientais/industriais, portátil, à prova d´água e 
com GPS, permitindo o monitoramento de pelo menos 14 
parâmetros de qualidade de água.  
 
Um (01) medidor multiparâmetro para análise da qualidade 
da água e amostras ambientais, à prova d´água, com 
capacidade de monitoramento de pelo menos 14 diferentes 
parâmetros para qualidade da água e pelo menos 44.000 
registros contínuos ou sob demanda de todos os parâmetros, 
incluindo:  
pH/mV (faixa de 0,00 a 14,0/±600 mV, resolução 0,01/0,1 mV 
e precisão ±0,02/±0,5 mV);  
ORP (faixa de ±2000 mV, resolução de 0,1 mV e precisão de 
±1,0 mV); Condutividade elétrica (faixa de 0 a 200 mS/cm);  
Resistividade (faixa de 0 a 999999 Ω);  
Turbidez (faixa de 0,0 a 99,9 FNU/100 a 1000 FNU, resolução 
0,1/1,0 FNU, precisão ±0,3%);  
Total de sólidos dissolvidos (faixa de 0 a 400.000 ppm, 
precisão ±1%); Oxigênio dissolvido (faixa de 0 a 50 ppm, com 
resolução de 0,01 ppm); Salinidade (faixa de 0,00 a 70,0 PSU, 
resolução de 0,01 PSU e precisão de ±2%);  
Amônia (faixa de 0,02 a 200 ppm, resolução de 0,01 a 1,0 
ppm e precisão de ±5%);  
Cloro (faixa de 0,6 a 200 ppm, resolução de 0,01 a 1 ppm, 
precisão de ±5%);  
Nitrato (faixa de 0,62 a 200,0 ppm, resolução de 0,01 a 1 
ppm e precisão de ±5%);  
Pressão atmosférica (450 a 850 mm Hg, resolução de 0,1 mm 
Hg e precisão de ±3 mm Hg a ±15°C);  
Temperatura (faixa de -5 a 55°C, resolução de 0,01°C e 

pct 01 97.877,00 
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precisão de ±0,15°C);  
O equipamento deverá apresentar receptor de GPS com 12 
canais para localização via satélite (precisão de 10 m), com 
opção para salvar a latitude e longitude nas leituras, 
localização nomeada para as coordenadas GPS, cálculo da 
distância entre a localização atual e localização da medição, 
software para a integração dos dados coletados com mapas, 
indicação de data e hora, localização nomeada e número da 
amostra;  
O equipamento deverá ser revestido para proteção contra 
água, podendo ser imerso com profundidade de até 1 metro 
por 30 minutos sem danos, apresentar painel de LCD 
retroiluminado com capacidade de exibição de pelo menos 
12 parâmetros simultaneamente, teclado alfanumérico 
emborrachado e retroiluminado, com interface intuitiva e 
tecla de ajuda para o auxílio do usuário nas configurações e 
calibrações do equipamento; 
O equipamento deverá apresentar sensor de temperatura 
integrado para a compensação automática das medições de 
pH, condutividade e oxigênio dissolvido, barômetro 
embutido para a compensação da medição de oxigênio 
dissolvido e opção de calibração rápida (um ponto) para as 
medições de pH, condutividade e oxigênio dissolvido.  
Deverão acompanhar o produto:  
Uma (01) sonda com 4 metros de comprimento, com sensor 
de pH/ORP, sensor galvânico para OD, sensor para 
EC/turbidez;  
Um (01) sensor ISE para nitrato;  
Um (01) sensor ISE para cloreto;  
Um (01) sensor ISE para amônio;  
Um (01) kit de manutenção de sonda;  
Um (01) copo de calibração;  
Um (01) estojo rígido para transporte;  
Um (01) adaptador de energia 12V;  
Um (01) cabo de alimentação padrão ABNT NBR 14136;  
Uma (01) bateria recarregável NiMH ” C “;  
Um (01) cabo USB (PC para medidor);  
Um (01) software para PC;  
Um (01) conjunto de soluções padrão de 10 ppm e 100 ppm 
de nitrato para calibração do sensor ISE (10 sachês de 20 mL 
cada); 
Um (01) conjunto de soluções padrão de 10 ppm e 100 ppm 
de cloreto para calibração do sensor ISE (10 sachês de 20 mL 
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cada);  
Um (01) conjunto de soluções padrão de 10 ppm e 100 ppm 
de amônio para calibração do sensor ISE (10 sachês de 20 mL 
cada);  
Um (01) frasco de 500mL de solução tampão pH 2,00 
(precisão ±0,01 pH/25°C) para calibração da sonda de pH;  
Um (01) frasco de 500mL de solução tampão pH 4,01 
(precisão ±0,01 pH/25°C) para calibração da sonda de pH;  
Um (01) frasco de 500mL de solução tampão pH 7,01 
(precisão ±0,01 pH/25°C) para calibração da sonda de pH;  
Um (01) frasco de 500mL de solução tampão pH 10,01 
(precisão ±0,01 pH/25°C) para calibração da sonda de pH;  
Um (01) frasco de 500mL de solução de limpeza geral para 
eletrodos e sondas; Um (01) frasco de 500mL de solução de 
armazenamento para eletrodos de pH/ORP;  
Um (01) frasco de 500mL de solução de verificação da 
performance do eletrodo ORP, 470 mV em 25°C;  
Um (01) frasco de 500mL de solução padrão de 
condutividade de 1413 µS/cm para calibração do eletrodo de 
condutividade;  
Um (01) frasco de 500mL de solução zero oxigênio dissolvido 
para calibração da sonda de oxigênio dissolvido.  
Manual de instruções em português e/ou inglês;  
Certificado de garantia 
 
2) Medidor multiparâmetro de bancada.  
 
Medidor multiparâmetro de bancada para a determinação de 
pH, ORP, íons seletivos (ISE), resistividade, salinidade, total 
de sólidos dissolvidos (TDS) e temperatura em amostras de 
água e efluentes.  
 
Medidor multiparâmetro de bancada com dois canais para a 
medição simultânea de pH/ORP/ISE em um canal e CE, TDS, 
salinidade e resistividade no outro canal com compensação 
automática das leituras pela variação da temperatura e 
sistema de alerta ao usuário de problemas durante a 
calibração do pH.  
O equipamento deverá permitir o registro de pelo menos 
100.000 pontos de dados/canal, incluindo:  
pH (faixa de -2,0 a 20,0, resolução de 0,1; 0,01; 0,001 e 
precisão ±0,1; ±0,01; ±0,002);  
ORP (faixa de ±2.000 mV, resolução de 0,2 mV e precisão de 
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±1,0mV); Condutividade elétrica (faixa de 0 a 9.999 mS/cm);  
Resistividade (faixa de 1 a 999.999 Ω);  
Total de sólidos dissolvidos (faixa de 0 a 400.000 ppm, 
precisão ±1%); Salinidade (faixa de 0 a 42,0 PSU, resolução de 
0,01 PSU e precisão de ±1%);  
ISE/sódio (Na+ , faixa de 1M a 1x10-5 M);  
Temperatura (faixa de -20,0 a 120,0 °C, resolução de 0,1°C e 
precisão de ±2°C);  
 
O equipamento deverá apresentar tela grande de LCD 
colorida, teclado de toque capacitivo e interface intuitiva, 
entrada USB para ligação com PC e adaptador 12 VDC.  
Deverão acompanhar o produto:  
Uma (01) sonda de temperatura em aço inoxidável, com 
cabo de 1 metro; Uma (01) sonda de EC/total de sólidos 
dissolvidos em platina, de 4 anéis, com cabo de 1 metro;  
Um (01) eletrodo de íon seletivo (ISE) de sódio;  
Dois (02) eletrodos de pH com corpo de vidro, para uso geral, 
conector BNC e cabo de 1 metro;  
Dois (02) eletrodos combinados de pH, em corpo de vidro 
para uso com ácidos e bases fortes, conexão BNC e cabo de 1 
metro;  
Dois (02) eletrodos de pH com corpo de vidro e ponta de 
microbulbo para microvolumes, com conexão BNC e cabo de 
1 metro;  
Um (01) frasco de 500mL de solução tampão pH 2,00 
(precisão ±0,01 pH/25°C) para calibração da sonda de pH;  
Um (01) frasco de 500mL de solução tampão pH 4,01 
(precisão ±0,01 pH/25°C) para calibração da sonda de pH;  
Um (01) frasco de 500mL de solução tampão pH 7,01 
(precisão ±0,01 pH/25°C) para calibração da sonda de pH; 
Um (01) frasco de 500mL de solução tampão pH 10,01 
(precisão ±0,01 pH/25°C) para calibração da sonda de pH;  
Um (01) frasco de 500mL de solução de limpeza geral para 
eletrodos e sondas;  
Um (01) frasco de 500mL de solução padrão de sódio para 
ajuste de força iônica para uso com eletrodo de íon seletivo 
(ISE) de sódio;  
Um (01) frasco de 500mL de solução eletrolítica contendo 
AgCl para preenchimento de eletrodo de íon seletivo (ISE) de 
sódio;  
Um (01) frasco de 500mL de solução padrão contendo 1000 
ppm de sódio para calibração de eletrodo de íon seletivo 
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(ISE) de sódio;  
Um (01) frasco de 500mL de solução de armazenamento para 
eletrodo de íon seletivo (ISE) de sódio;  
Um (01) frasco de 500mL de solução de acondicionamento 
para eletrodo de íon seletivo (ISE) de sódio.  
Manual de instruções em português e/ou inglês;  
Certificado de garantia;  
Incluir qualquer outro item não solicitado, porém necessário 
para o perfeito funcionamento e calibração do equipamento. 
 
A empresa deverá fornecer: 
Garantia total de pelo menos 12 meses no instrumento.  
Manual em português e/ou inglês;  
Certificado de calibração; 
 
Considerações:  
O processo deverá comtemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM);  
Deve conter qualquer outro item não solicitado, porém 
necessário para o perfeito funcionamento do equipamento. 
O prazo de entrega deve ser de até 45 dias corridos, a partir 
do envio da autorização de fornecimento;  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para cidade de Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados, 
deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo banco 
nacional de desenvolvimento econômico (bndes). as 
empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

04 PACOTE DE EQUIPAMENTOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR 
 
Pacote de equipamentos para amplificação (PCR/qPCR), 
eletroforese de DNA e fotodocumentação de géis. 
 
1) Termociclador para Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR). 
Equipamento utilizado para a amplificação de fragmentos de 

pct 01 290.121,00 
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DNA (PCR). 
 
Um (01) termociclador para aplicação de reação em cadeia 
da polimerase (PCR) e amplificação de fragmentos de DNA. 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
 
Capacidade para 96 tubos de 0,2 mL, tiras de tubo de 0,2 mL 
ou placas de 96 reações; 
Volume de reação: 1 a 100 μL; 
Tela touchscreen VGA; 
Potência máxima: 850W; 
Equipamento deve possuir pelo menos 8 módulos térmicos 
(TEs) baseado no sistema Peltier, controlados 
independentemente; 
Acurácia: ± 0,5ºC (ou superior); 
Taxa máxima de rampa de 4ºC/seg. e taxa média de 
2,5ºC/seg.; 
Uniformidade de temperatura do bloco superior a ±0,5ºC 
entre poços num período de 30 segundos e precisão de 
±0,5ºC; 
Capacidade para realização de protocolos com gradiente 
permitindo uma variação de até 25ºC; 
Tecnologia de rampa dinâmica com ajuste da taxa de rampa 
assegurando um gradiente uniforme, podendo ser utilizado 
pelo menos 8 temperaturas distintas; 
 
Software interno acoplado com ferramenta para desenho de 
protocolos otimizando tempo e resultados; 
Capacidade de armazenamento de pelo menos 500 
protocolos, com capacidade de expansão de memória 
externa; 
Sistema de segurança gerador de erros para identificar 
problemas do equipamento antes, durante ou depois da 
corrida; 
Recuperação automática em caso de queda de energia no 
mesmo ponto em que o protocolo foi interrompido; 
Porta USB para exportação de resultados. 
Alimentação 110 e/ou 220 V, 60 Hz; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136. 
 
O equipamento deverá vir acompanhado de: 
Cinco (05) unidades de Taq DNA Polimerase (5U/ μL, total 
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250U), hot start para PCR e PCR em tempo real, incluindo 
1,25 mL de Tampão de PCR 10 x e 50mM de tampão MgCl2. 
Cinco (05) unidades de solução de dNTP (10mM cada: dATP, 
dCTP, dGTP, dTTP), contendo 200μL, para utilização em 
reação de PCR; 
Mil (1000) microtubos transparentes, com volume máximo 
de 200 μL, para reação de PCR, livres de DNAse e RNAse, com 
tampa arredondada; 
Cem (100) microplacas transparentes, com semi-borda, 96 
cavidades e volume máximo de 350 μL para reação de PCR, 
compatível com o equipamento ofertado; 
Cem (100) adesivos transparentes, resistentes à álcool, para 
vedação de microplacas de 96 cavidades durante reação de 
PCR; 
Dois (02) tubos contendo 200 μL (0,2 μg. μL-1) de padrão de 
peso molecular (100bp) para eletroforese de DNA. 
 
2) Termociclador para Reação em Cadeia da Polimerase em 
Tempo Real (qPCR). 
 
Equipamento utilizado para a amplificação de fragmentos de 
DNA e quantificação do número de cópias dos amplicons em 
tempo real (qPCR). 
 
Um (01) termociclador de tempo real para aplicação de 
reação em cadeia da polimerase (qPCR). 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
Capacidade para 96 tubos de 0,2 mL, tiras de tubo de 0,2 mL 
ou placas de 96 reações; 
Volume de reação: até 50 μL; 
Tela touchscreen LCD; 
Potência máxima: 850W; 
Fonte de luz: 6 LEDs de longa duração; 
Faixa de excitação: 450 a 684 nm; 
Faixa de detecção: 515 a 730 nm; 
Canais de detecção: FAM, HEX, Texas Red, Cy5, Quasar 705 e 
FRET (disponível quando o “scan mode” selecionado for 
FRET); 
Faixa de linearidade: 10 ordens de magnitude; 
Detecção óptica: 6 fotodiodos; 
Equipamento deve possuir tecnologia para varredura ótica 
realizando a leitura de cada poço individualmente com alta 
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sensibilidade evitando “cross talk” para fornecer resultados 
quantitativos seguros, eliminando a necessidade de 
utilização de fluorescência passiva; 
Capacidade de multiplex: leitura de pelo menos 5 alvos; 
Equipamento deve possuir 6 módulos térmicos (TEs) baseado 
no sistema Peltier, controlados independentemente; 
Acurácia: ± 0,2ºC (ou superior); 
Taxa máxima de rampa de 5ºC/seg. e taxa média de 
3,3ºC/seg. podendo reduzir o tempo de corrida para < de 30 
minutos; 
Uniformidade de temperatura do bloco superior de ±0,4ºC 
entre poços num período de 10 segundos e precisão de 
±0,2ºC; 
Faixa de gradiente: 30 a 100ºC; 
Capacidade para realização de protocolos com gradiente 
permitindo uma variação de até 24ºC; 
Equipamento deve apresentar tecnologia de rampa dinâmica 
com ajuste da taxa de rampa assegurando um gradiente 
uniforme, podendo ser utilizado até 8 temperaturas 
distintas; 
Software interno acoplado com ferramenta para desenho de 
protocolos otimizando tempo e resultados; 
Capacidade de armazenamento de pelo menos 1000 
protocolos, com capacidade de expansão de memória 
externa conectado a um computador; 
Múltiplos modos de aquisição de dados, incluindo um modo 
de varredura rápida para SYBR Green I ou EvaGreen; 
Licença de software de análise livre para instalação em 
múltiplos computadores; 
Software apto a realizar análises de expressão gênica 
utilizando múltiplos genes de referência e eficiências de 
reações individuais; 
Importação dos dados através de USB para o software para 
análise de resultados de expressão gênica com soluções 
comprovadas de controle de qualidade, normalização e 
calibração intercorridas; 
Recuperação automática em caso de queda de energia no 
mesmo ponto em que o protocolo foi interrompido; 
Compatibilidade com sistema operacional Windows 7 e 
Windows 8; 
Porta USB para exportação de resultados. 
Alimentação 110 e/ou 220 V, 60 Hz. 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
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O equipamento deverá vir acompanhado de: 
Kits universais (SYBR green), contendo todos os reagentes 
necessários para amplificação de amostras de DNA, cDNA e 
plasmídeos em reação de PCR em tempo real, compatível 
com o equipamento ofertado, suficiente para pelo menos 
1000 preparações de 20 μL. 
Cem (100) microplacas transparentes, com semi-borda, 96 
cavidades e volume máximo de 350 μL para reação de PCR 
em tempo real, compatível com o equipamento ofertado; 
Cem (100) adesivos transparentes óticos, para vedação de 
microplacas de 96 cavidades durante reação de qPCR; 
Quinhentos (500) microtubos transparentes, com volume 
máximo de 200 μL, para reação de PCR em tempo real, livres 
de DNAse e RNAse, com tampa ótica plana 
ultratransparente. 
 
03) Conjunto para eletroforese de DNA/RNA. 
 
Conjunto de equipamentos utilizados para a separação de 
fragmentos de DNA/RNA em géis de agarose, através de 
eletroforese. 
 
O conjunto de equipamentos deverá ser composto de: 
 
Duas (02) fontes programáveis para eletroforese suprindo 
todos os requisitos listados a seguir: 
Voltagem: 10 a 500 V (ou superior); 
Corrente: 0,01 a 2,5 A (ou superior); 
Potência: 1 a 500 W (ou superior); 
Possibilidade de escolha entre voltagem, corrente ou 
potência constante; 
Timer programável: 1 min – 99 horas (ou superior); 
Display LCD; 
Pelo menos 4 saídas em paralelo permitindo o uso de até 4 
cubas simultaneamente; 
Funções de pausa e retorno para o mesmo protocolo; 
Memória para salvar 9 métodos cada um com até 9 passos; 
Recuperação automática após queda de energia; 
Recursos de segurança para detecção de falhas e/ou 
sobrecarga de energia, prevenindo contra curto-circuito, 
aumento exagerado de voltagem, aquecimento e vazamento; 
Atender as exigências regulatórias de segurança: EM-61010, 
CE; 
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Condições de operação: 0 a 40ºC e 0 a 95% de humidade; 
Alimentação 110 e/ou 220 V, 60 Hz. 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
 
Uma (01) cuba para eletroforese horizontal com sistema 
completo para confecção do gel de agarose, que deverá 
suprir todos os requisitos listados a seguir: 
 
Constituída de polímeros de alta resistência, transparente, 
sem emendas; 
Permitir a utilização de gel de agarose para eletroforese de 
DNA e RNA; 
Capacidade para corridas de géis de diversos tamanhos; 
Capacidade para correr pelo menos 30 amostras na mesma 
corrida; 
Cuba com marcação para adição de tampão de corrida; 
Incluir cuba, tampa com eletrodos, acessórios para preparo e 
moldagem do gel, pentes de 8 e 15 poços; 
Pentes com capacidade para formar poços para todas as 
necessidades, incluindo utilização de pipetas multicanais; 
Capacidade para pelo menos 270 mL de tampão; 
Tamanho da cuba: 9,2 x 25,5 x 9,4 cm (L x P x A) ou 
aproximado; 
Tamanho da bandeja: 7 x 10 cm (L x P), opção de bandeja 7 x 
7 cm (L x P) que pode ser usada na mesma cuba; 
 
Uma (01) cuba para eletroforese horizontal com sistema 
completo para confecção do gel de agarose, que deverá 
suprir todos os requisitos listados a seguir: 
Constituída de polímeros de alta resistência, transparente e 
sem emendas; 
Permitir a utilização de gel de agarose para eletroforese de 
DNA e RNA; 
Capacidade para corridas de géis de diversos tamanhos; 
Capacidade para correr pelo menos 60 amostras na mesma 
corrida; 
Cuba com marcação para adição de tampão de corrida; 
Incluir cuba, tampa com eletrodos, acessórios para preparo e 
moldagem do gel, pentes de 15 e 20 poços; 
Pentes com capacidade para formar poços para todas as 
necessidades, incluindo utilização de pipetas multicanais; 
Capacidade para pelo menos 650 ml de tampão; 
Tamanho da cuba: 17,8 x 25,5 x 6,8 cm (L x P x A) ou 
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aproximado; 
Tamanho da bandeja: 15 x 10 cm (L x P), opção de bandeja 15 
x 7 cm (L x P) que pode ser usada na mesma cuba. 
 
Uma (01) cuba para eletroforese horizontal com sistema 
completo para confecção do gel de agarose, que deverá 
suprir todos os requisitos listados a seguir: 
 
Constituída de polímeros de alta resistência, transparente e 
sem emendas. 
Permitir a utilização de gel de agarose para eletroforese de 
DNA e RNA; 
Capacidade para corridas de géis de diversos tamanhos; 
Capacidade para correr pelo menos 120 amostras na mesma 
corrida; 
Cuba com marcação para adição de tampão e corrida; 
Incluir cuba, tampa com eletrodos, acessórios para preparo e 
moldagem do gel, pentes de 10 e 20 poços; 
Pente com capacidade para formar poços para todas as 
necessidades, incluindo utilização de pipetas multicanais; 
Capacidade para pelo menos 1 L de tampão; 
Tamanho da cuba: 18 x 40,5 x 9,4 cm (L x P x A) ou 
aproximado; 
Tamanho da bandeja: 15 x 25 cm (L x P), bandejas opcionais: 
15x10, 15x15, 15x20 cm (L x P) que podem ser usadas na 
mesma cuba. 
 
Os produtos deverão vir acompanhados de: 
 
Dois (02) frascos com 500g de agarose certificada para 
aplicação em biologia molecular, para separação de 
fragmentos ≥1000pb, livre de inibidores, DNase e RNase; 
Quatro (04) frascos com 500 g de EDTA, pureza ≥99%; 
Quatro (04) frascos de 1000 g de TRIS base, pureza ≥99,8%; 
 
Um (01) kit SYBR green safe para coloração de ácidos 
nucléicos e visualização em gel de agarose após eletroforese 
equivalente para 500 amostras. 
 
4) Fotodocumentador de géis de agarose e acrilamida. 
 
O equipamento será utilizado para a visualização dos 
fragmentos de DNA/RNA e documentação dos géis após 
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eletroforese. 
 
Um (01) sistema compacto de captura de imagem para 
análise e documentação de géis de agarose e poliacrilamida, 
que deverá suprir todos os requisitos listados a seguir: 
Aplicações: gel de agarose para DNA e RNA, gel de 
poliacrilamida para PAGE e SDS-PAGE; 
Permitir acesso ao transluminador para visualização direta e 
secção de fragmentos do gel contendo bandas de interesse; 
Câmera CCD; 
Fonte de luz: UV 302 nm; 
Imagem e zoom em tempo real e foco automático; 
Escala de Cinza: 4096; 
Faixa de linearidade: >3 ordens de magnitude; 
Tamanho da área da imagem 15 x 11 cm (ou superior); 
Sistema com tecnologia que permite validação de métodos 
nas etapas de eletroforese com visualização do gel sem a 
necessidade da utilização de corante; 
Sistema de bandejas opcionais para análise de UV, proteínas, 
DNA e RNA; 
Compatibilidade com sistema operacional Windows 7, 
Windows XP e Mac OS 10.5 e 10.6; 
Ajustes automatizados de zoom, foco, abertura da íris e 
tempo de exposição; 
Capacidade para exportação de imagens em diferentes 
formatos: TIFF, JPEG, BITMAP, PNG; e importação nos tipos 
de arquivos: scn; 1sc; 
Tempo de Exposição: pelo menos 0,001 a 7.200 
segundos; 
Software para análise, com número de licenças livres para 
serem instalados em quantos computadores forem 
necessários; Upgrade do software sem custo adicional; 
Visualização da imagem em 3-D; 
Histograma para controle de qualidade da imagem; 
Permitir a elaboração de relatório de aquisição e análise de 
dados gerados pelo software. 
A empresa deverá fornecer: 
Instalação por especialista treinado e treinamento, no local 
da instalação, por especialista de aplicação; sendo as 
despesas de viagem e hospedagem dos especialistas por 
conta da empresa ofertante; 
O treinamento de operação deverá ter duração de pelo 
menos 02 (dois) dias; 



                             
 

                              Página 31 de 61 
 

                                                        

Comissão Central de Licitação 
 

 

 

  

 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai  

 

Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir da instalação do equipamento. 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM); O prazo de entrega deve ser de até 60 dias 
corridos, a partir do envio oficial do pedido; 
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA. 
 

05 ULTRAFREEZER VERTICAL - 86°C 
 
Ultrareezer vertical de ultrabaixa temperatura, chegando a -
86°C, para conservação de amostras biológicas, tais como 
bactérias, fungos, dentre outros, incluindo sistema de backup 
de CO2. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
 
Volume útil mínimo de 520 L e máximo de 610 L; 
Funcionar a uma temperatura ajustável entre -50°C a -86°C, 
indicada em display iluminado permitindo fácil visualização; 
Operação de funcionamento controlado por 
microprocessador; 
Alarmes sonoros e visuais de alta e baixa temperatura, falta 
de energia, porta aberta e limpeza de filtro, todos 
independentes e alimentados por bateria recarregável; 
Com no mínimo 2 portas internas; 
Isolamento térmico à vácuo e poliuretano oferecendo maior 
espaço útil interno e mínima transferência de calor; 
Interior com aço inox ou aço protegido por camada de 
acrílico esmaltado evitando contaminações; 
Trava da porta externa com chave; 
Filtro de ar lavável e de fácil remoção; 
Sistema de refrigeração através de 2 compressores de 
elevada eficiência em cascata, totalmente isento de 
CFC/HCFC; 
Montado sobre rodízio; 
Dimensões externas de: 194 x 77 x 85 cm (A x L x P) a 210 x 
105 x 98 cm (A x L x P); 
Alimentação 220 V, 60Hz; 

pç 01 94.646,76 
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Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; e 
Deverá possuir registro na Anvisa. 
 
O equipamento deverá ser acompanhado de: 
Um (01) conjunto contendo pelo menos quinze (15) estantes 
(racks) de aço inox, para acondicionamento de caixa 
criogênicas; 
Um (01) conjunto contendo de quatro (04) a sete (07) 
prateleiras; e 
Um (01) sistema de backup de CO2 preparado para acoplar 
um cilindro (não incluso) que injetará CO2 no interior da 
câmara mantendo a temperatura interna do ultrafreezer 
adequada à preservação das amostras em caso de falta de 
energia elétrica. 
 
A empresa deverá fornecer: 
Manual de instruções em português e/ou inglês; e 
Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir da instalação do equipamento. 
 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM); 
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido; 
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA. 

06 CONTAINER PARA NITROGÊNIO LÍQUIDO 
 
Conjunto de containers criogênicos para armazenamento e 
transporte de nitrogênio líquido composto de: 
 
1) Container para nitrogênio líquido com volume de 2 a 4 
litros. 
 
Um (01) container para armazenamento e transporte de 
nitrogênio líquido, com volume de 2 a 4 litros, em alumínio 
com isolamento a vácuo, com taxa de evaporação diária 
estática entre 0,05 a 0,5 litros/dia, tempo de 
armazenamento estático entre 10 a 25 dias, diâmetro do 
pescoço entre 30 e 35 mm, com tampa de vedação inclusa. 

pct 01 16.600,00 



                             
 

                              Página 33 de 61 
 

                                                        

Comissão Central de Licitação 
 

 

 

  

 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai  

 

 
2) Container para nitrogênio líquido com volume de 35 litros. 
 
Um (01) container para armazenamento e transporte de 
nitrogênio líquido, com volume de 35 litros, em alumínio com 
isolamento a vácuo, com taxa de evaporação diária estática 
entre 0,2 a 0,3 litros/dia, tempo de armazenamento entre 
130 a 150 dias, diâmetro do pescoço entre 60 e 65 mm, com 
tampa de vedação inclusa. O item deverá vir acompanhado 
de base com rodízio e mangueira extratora de nitrogênio. 
 
A empresa deverá fornecer: 
Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir do recebimento dos equipamentos. 
 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM); 
O prazo de entrega deve ser de até 60 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido; 
As empresas ofertantes de equipamentos importados 
deverão, obrigatoriamente, apresentar a comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar o código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

07 CABINAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA 
 
1) Cabina (módulo/capela) de fluxo unidirecional (laminar) 
vertical. 
  
Cabina de segurança biológica Classe II, tipo A1, com fluxo 
unidirecional, 70% de recirculação do ar e 30% de exaustão 
para o ambiente após passagem por filtro HEPA. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
 

pct 01 44.995,00 



                             
 

                              Página 34 de 61 
 

                                                        

Comissão Central de Licitação 
 

 

 

  

 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai  

 

Projetada para trabalhos com segurança em áreas limpas 
classificadas como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 
14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 
209e); 
Equipamentos de Fluxo Unidirecional (EFU); 
Construída em chapa de aço carbono ou alumínio naval com 
tratamento anticorrosivo e pintura epóxi/poliuretano; 
Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 
(incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando 
corrosão; 
Assoalho liso em aço inox para maior facilidade na limpeza; 
Janela frontal confeccionada em vidro temperado de máxima 
visibilidade; 
Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados 
com proteção térmica; 
Filtro tipo HEPA com eficiência de 99,99 % DOP para 
partículas de 0,3 mícron, moldura em alumínio anodisado; 
Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 
92% Ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro 
HEPA) 
Base de apoio construída em aço carbono com tratamento 
anticorrosivo e acabamento pintado com tinta 
epóxi/poliuretano, ou aço inoxidável, com rodízios giratórios 
com freio; 
Baixo nível de ruídos (60 a 70 dB); 
Interruptores para acionamento geral, motor, lâmpada fria, 
lâmpada UV; 
No mínimo uma (01) tomada interna auxiliar (110/220 V) 
interna; 
Uma (01) lâmpada fluorescente; 
Uma (01) lâmpada UV germicida; 
Uma (01) válvula para gás; 
Uma (01) válvula para vácuo; 
Um (01) manômetro diferencial de pressão analógico ou 
digital; 
Alimentação 220 V, 60 Hz; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
Medidas externas: com base entre 1000 x 700 x 1800 mm (L 
x P x A) a 1300 x 800 x 2100 mm (L x P x A); 
Medidas internas: entre 900 x 525 x 570 mm (L x P x A) e 
1200 x 625 x 605 mm (L x P x A). 
 
2) Cabina (módulo/capela) para PCR 
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Cabina de fluxo unidirecional (laminar) vertical possuindo 
área de trabalho classificada como ISO Classe 5 de acordo 
com NBR ISO 14644-1 para realização de reações de PCR e 
ensaios com DNA/RNA em ambientes estéreis impedindo 
contaminações cruzadas.  
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
Proteção total do usuário contra luz ultravioleta no momento 
da esterilização; 
Estrutura construída em chapa de aço carbono ou alumínio 
naval com tratamento anticorrosivo e pintura 
epóxi/poliuretano; 
Área de trabalho em aço inox; 
Laterais e janela frontal confeccionadas em vidro temperado 
de máxima visibilidade; 
Totalmente adequada às normas nacionais e internacionais 
de segurança; 
Área de trabalho: entre 790 x 405 x 570 mm (L x P x A) e 945 
x 725 x 600 (L x P x A mm); 
No mínimo uma (01) tomada interna auxiliar (110/220 V) 
interna; 
Uma (01) lâmpada fluorescente; 
Uma (01) lâmpada UV germicida; 
Alimentação 110 e/ou 220 V, 60 Hz; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
 
A empresa deverá fornecer: 
Instalação por especialista treinado e treinamento, no local 
da instalação, por especialista de aplicação; sendo as 
despesas de viagem e hospedagem dos especialistas por 
conta da empresa ofertante; 
Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir da instalação do equipamento. 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Laboratório de Biotecnologia Mineral no 
Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais (ISI-
TM); O prazo de entrega deve ser de até 60 dias corridos, a 
partir do envio oficial do pedido; 
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA; 
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As empresas ofertantes de equipamentos importados 
deverão, obrigatoriamente, apresentar a comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O 
prazo para entrega do citado documento é de 30 dias 
corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar o código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

08 CÂMARA DE ANAEROBIOSE 
 
Câmara de anaerobiose para cultivo e exame de micro-
organismos anaeróbios em ambiente livre de oxigênio. 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
Controle atmosférico automático para preparo do ambiente 
anaeróbico; 
Câmara principal construída em polietileno (superestrutura 
de aço recoberta de epóxi) ou ainda câmara construída em 
folha de acrílico transparente, permitindo total visibilidade, 
isolamento e resistência a corrosão; 
Câmara de transferência no mesmo material da câmara 
principal, com sistema de purga independente; 
Permitir acesso ao interior da câmara principal para 
colocação de equipamento e limpeza da câmara; 
Superfície de trabalho resistente a solventes e reagentes 
químicos; 
Iluminação interna, com luz fluorescente acessível no topo; 
Volume interno mínimo entre 400 a 500 litros na câmara 
principal; 
Display LCD sensível ao toque, com indicação das pressões na 
câmara principal e de transferência; 
Manutenção de condições de anaerobiose e hipóxia, 
incluindo sistema de monitoramento dos níveis de oxigênio 
em % ou ppm (< 0,5% O2); 
Sensibilidade do sensor de oxigênio: 0 -100% (±1%) ou 0 -
10.000 (ppm); 
Catalisador de aquecimento para remoção do oxigênio 
programável; 
Sistema de secagem para o controle da umidade na câmara e 
retirada de traços de oxigênio composto por pelo menos três 

pç 01 180.000,00 
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canisters dotados de peneiras moleculares e bomba ou outro 
sistema que cumpra a mesma função; 
Manutenção de níveis de umidade: entre pelo menos 5-90% 
da umidade relativa ou superior, com acurácia de no máximo 
±1,0%; 
Operação com mistura de gases ou nitrogênio, com consumo 
< 300 litros de gás para preparo do ambiente anaeróbico; 
Pelo menos duas conexões de 1/4" NPT para gás; 
Sistema de purga automático para a câmara principal e 
câmara de transferência; 
Pressão máxima de trabalho: aproximadamente ±1,5kPa; 
Controle de temperatura: ambiente até 42ºC (ou superior), 
com acuraria de pelo menos ±0,5ºC; 
Alimentação 110 e/ou 220 V, 60 Hz; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
Um (01) par de luvas; 
Uma (01) estante para acomodação de placas de Petri no 
interior da câmara principal; 
Garantia de no mínimo 2 anos após instalação. 
A empresa deverá fornecer: 
Instalação por especialista treinado e treinamento, no local 
da instalação, por especialista de aplicação; sendo as 
despesas de viagem e hospedagem dos especialistas por 
conta da empresa ofertante; 
O treinamento de operação deverá ter duração de pelo 
menos 01 (um) dia; 
Garantia total de pelo menos 24 (vinte e quatro) meses, 
contados a partir da instalação do equipamento. 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Laboratório de Biotecnologia Mineral no 
Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais (ISI-
TM); O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a 
partir do envio oficial do pedido; 
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA; 
As empresas ofertantes de equipamentos importados 
deverão, obrigatoriamente, apresentar a comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O 
prazo para entrega do citado documento é de 30 dias 
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corridos, após a declaração de vencedor. 
 

09 ANALISADOR PORTÁTIL DE FOTOSSÍNTESE 
 
Equipamento portátil para a medição simultânea de trocas 
gasosas e fluorescência da clorofila na mesma área foliar, 
permitindo a avaliação das condições fisiológicas das plantas. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
 
Permitir a medição de trocas gasosas (infrared gas analyser - 
IRGA) e da fluorescência (pulso modulado) de forma 
simultânea na mesma área foliar ou de forma independente; 
Equipamento portátil, com autonomia de trabalho contínuo 
com o auxílio de baterias por pelo menos 8 horas;  
Faixa de temperatura ambiental para operação entre 0 a 
50°C; 
Permitir a determinação dos parâmetros fotossintéticos mais 
comuns, como: taxa fotossintética (A), taxa de transpiração 
(E), condutância estomática (Gs) e concentração interna de 
CO2 (Ci); 
Permitir a leitura direta ou cálculo de parâmetros fisiológicos 
complementares, por exemplo:  
Fluorescência da clorofila (F) 
Fluorescência inicial (F0); 
Fluorescência máxima (Fm); 
Fluorescência variável (Fv); 
Rendimento quântico máximo do FSII (Fv/Fm); 
Eficiência quântica efetiva (F/Fm´); 
Coeficiente de extinção fotoquímica (qP); 
Coeficiente de extinção não-fotoquímica (NPQ); 
Condutância do mesófilo (Gm); 
Concentração de CO2 no sítio de carboxilação (Cc);  
Curvas A/Cc  e/ou A/Ci; 
Taxa de transporte de elétrons (J/ETR);  
 
Possuir sensores de medição da radiação 
fotossinteticamente ativa (PAR) internos e externos em 
fotodiodo de silício, e/ou célula de silício filtrada; 
Permitir controle através de tela LCD colorida sensível ao 
toque ou teclado integrado ao equipamento; 
Permitir apresentação dos resultados de medição das trocas 

pç 01 414.075,48 
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gasosas em ppm/mbar ou µmol.mol-1/mmol.mol-1; 
Permitir o armazenamento de dados, protocolos e gráficos 
em memória interna e/ou cartão de memória; 
Possuir portas para exportação dos dados (ex. Ethernet, USB, 
mini USB, HDMI, cartão SD, etc); 
 
Características técnicas: 
Método de análise do CO2 e H2O por infravermelho absoluto, 
não dispersivo; 
Correção automática das leituras para temperatura e pressão 
atmosférica; 
Faixa de medição de CO2: 0 a 3000 ppm/µmol.mol-1, com 
resolução de 1 ppm/µmol.mol-1 ou superior;  
Faixa de medição de H2O: 0 - 75 mbar, com resolução de 0,1 
mbar, ou superior; 
Faixa de medição de PAR: 0 a 3000 µmols.m-2.s-1, ou 
superior;  
Faixa de temperatura da câmara: pelo menos -5°C a 50°C ou 
superior; 
Faixa de temperatura da folha: pelo menos -5°C a 50°C com 
sensor de infravermelho e controle de microclima; 
Possuir fluorômetro com sistema de iluminação LED por 
pulso modulado, luz actínica e vermelho distante. 
Controle de temperatura da folha dentro da câmara de pelo 
menos ±10°C em relação à temperatura ambiente; 
O equipamento deverá ser acompanhado dos seguintes 
acessórios: 
Uma (01) câmara universal, ou com cabeça permutável para 
uso de adaptadores (inclusos), capaz de acomodar folhas 
largas e folhas estreitas de forma adequada às medições, 
contento fonte de luz RGB ou RGBW com controle 
automático da intensidade luminosa e composição espectral; 
Uma (01) câmara para medição do fluxo de CO2 (respiração 
do solo), confeccionada em PVC, acrílico ou outro material de 
alta resistência, com volume interno de no mínimo 1000 mL, 
com capacidade de vedação da superfície do solo, contendo 
sensor de temperatura do ar próximo ao solo ou diretamente 
no solo; 
Maleta para transporte; 
Cabos de energia e para conexão do equipamento com PC; 
Tripé e alça para transporte; 
Bateria(s) com carregador; 
Fonte de alimentação 110/220v ou bivolt; 
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Kit de ferramentas para uso específico no equipamento; 
Pelo menos dois (02) Kg de reagente dissecante (ex. Sulfato 
de cálcio, Drierite, etc.), compatível com o equipamento; 
Pelos menos dois (02) Kg de soda lime; 
Pelo menos um (01) Kg de demais reagentes necessários para 
o perfeito funcionamento do equipamento (ex. Stuttgarter 
masse, sulfato de ferro, etc.); 
Pelo menos cinquenta (50) cartuchos de CO2 compatíveis 
com o equipamento;  
Um (01) kit com peças sobressalentes para o equipamento; 
 
Incluir qualquer outro item não solicitado, porém 
indispensável para o perfeito funcionamento e calibração do 
equipamento. 
 
A empresa deverá fornecer: 
Instalação por especialista treinado e treinamento, no local 
da instalação, por especialista de aplicação; sendo as 
despesas de viagem e hospedagem dos especialistas por 
conta da empresa ofertante; 
O treinamento de operação deverá ter duração de pelo 
menos 02 (dois) dias; 
Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir do recebimento do equipamento. 
 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM); 
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido;  
A empresa ofertante de equipamento importado deverá 
possuir comprovada assistência técnica no Brasil; 
As empresas ofertantes de equipamentos importados 
deverão, obrigatoriamente, apresentar a comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

10 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA MICROSCOPIA 
 
Microscópio estereoscópico trinocular e microscópio de 
fluorescência para visualização de micro-organismos. 

pct 01 368.040,00 
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1) Microscópio estereoscópico trinocular com câmera digital. 
 
Dois (02) estereomicroscópios trinoculares com correção 
apocromática das lentes, magnificações entre 6,3x ou maior 
e 50x ou maior, oculares focalizáveis de 10x/22 mm ou 
campo maior, iluminação transmitida para campo claro e 
campo escuro, iluminação refletida com spot led duplo, capa 
de proteção, distância de trabalho com 90mm ou maior 
/coluna com 25 cm, foco macrométrico, incluso adaptador de 
0,5x, câmera digital colorida com 5 megapixels de resolução 
ou maior, sensor cmos, interface USB e HDMI, software para 
análise e aquisição de imagens com módulos de medidas 
interativas, foco estendido e panorama. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
Sistema ótico de Greenough e lentes com correção 
apocromática; 
Zoom manual de pelo menos 8:1 (0,63x a 5,0x) ou maior, 
botões para controle dos dois lados, com clickstop; 
Distância livre de trabalho de pelo menos 90 mm (sem 
proteção de vidro); 
Fototubo binocular com ângulo de inclinação de 35° ou 
menor , com interpupilar entre 55 e 75 mm, 100 % doc: 0 % 
vis / 0 % doc: 100 % vis, adaptador c-mount de 0,5 x ; 
Encaixe para oculares com 27 mm  ou maior de diâmetro e 
campo visual de 22 mm ou maior; 
Oculares focalizáveis de 10x / 22 mm ou maior de campo 
visual com concha de proteção; 
Proteção de vidro para ótica. 
Estativa com as seguintes características: 
Base de no mínimo: 190 x 310 x 35 mm (L x P x A); 
Superfície para trabalho de no mínimo: 160 x 195 mm (L x P); 
Diâmetro de 84 mm para encaixe de platinas e 45 mm para 
polarizadores em iluminação transmitida; 
Coluna com 250 mm, controle de foco macrométrico, alça 
para transporte e faixa de movimentação vertical de 140 
mm; 
Ajuste da intensidade da fricção do movimento vertical 
(foco); 
Iluminação transmitida com LED, para campo claro e campo 
escuro; 
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Dois (02) soquetes para iluminação vertical integrada e 
iluminadores LED; 
Controles separados para iluminação transmitida e refletida, 
liga /desliga/intensidade; 
 
Fonte integrada de 12V DC 24W/100-240V, 60Hz; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
Placa de vidro com diâmetro de 80 mm ou maior e espessura 
de 5 mm ou maior. 
O equipamento deverá vir acompanhado de: 
Um (01) cabo de força; 
Uma (01) capa de proteção; 
Um (01) sistema de iluminação complementar LED com 02 
Spots refletida para campo claro e campo escuro com 
inclinação para ajuste da iluminação e possibilidade de 
acoplar acessórios para polarização. 
 
Uma (01) lâmina micrométrica, 25 linhas com intervalos de 1 
mm na direção X; 50 linhas com intervalos de 0,1 mm 
também na direção X; 
 
Uma (01) câmera digital colorida para microscopia de campo 
claro, acompanhada de software, drivers e cabo de 2 m para 
conexão via USB 2.0 (Y-cable) e HDMI para conexão direta 
com monitor e medidas interativas. 
Sensor 5 Megapixels, colorido, CMOS. Resolução básica: 2560 
(H) x 1920 (V) = 5.0 Megapixels. Interfaces: 1 entrada para 
cartão do tipo SD (para cartões SD e SDHC) 1 entrada USB 2.0 
(incluído cabo de conexão), 1 entrada DVI- D (HDMI), 1 
sensor infravermelho. Faixa espectral: Aproximadamente de 
400 nm-700 nm, filtro de infravermelho. Modo de leitura: 
progressiva. Interface ótica: C-mount; Condições ambientais: 
pelo menos 5°C a 45°C;  
 
Fonte de energia (alimentação): via 2x USB 2.0 (Y-cable) ou 
fonte externa (opcional); Botões de controle: Para captura de 
imagem e balanço de branco; 
Conjunto de acessório para câmera digital colorida composto 
de: 
Fonte de energia externa: USB 2.0, 5V/1A; 100-240VAC/, 60 
Hz; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
Cabo: HDMI para DVI-D com extensão de 3 metros; 
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Cartão de memória: SDHC 4GB com case de proteção; 
Leitor de cartão: SD/MMC - 6in1, USB 2.0; 
Controle remoto IR. 
 
2) Microscópio de fluorescência trinocular com câmera 
digital. 
 
Um (01) microscópio trinocular com iluminação transmitida 
com LED para campo claro, campo escuro e contraste de 
fase, iluminação refletida para fluorescência, duas câmeras 
sendo uma colorida e uma monocromática, software para 
aquisição de imagens, computador e monitor. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
Estativa em alumínio anodizado com fonte estabilizada 
integrada de 12V DC 100W, 100V-240V AC/60Hz / 168VA, 
diafragma de campo para alinhamento da iluminação 
segundo Koehler, interface RS 232; 
Revolver codificado para 7 objetivas. A codificação deve 
permitir ao software o reconhecimento automático da 
objetiva em uso. A intensidade luminosa deve se adequar 
automaticamente para cada objetiva; 
Botões bilaterais para controle de foco macrométrico e 
micrométrico; 
Botões ao redor do botão de foco para controle da 
intensidade luminosa e mudança de conjunto de filtro para 
fluorescência contido em carrossel, proporcionando 
ergonomia ao usuário; 
Platina com charriot do lado direito com ajuste de altura, 
movimentação nos eixos XY de 75 x 50 mm, superfície com 
proteção contra arranhões, presilha para lâmina (76 x 26 
mm); 
Tubo binocular ergonômico, campo visual mínimo de 25 mm, 
inclinação de 15 graus ou menor, tipo Siedentopf, imagem 
não invertida, ajuste interpupilar, entrada vertical para 
adaptação de câmera, com divisão 100% oculares: 0% 
câmera / 0% oculares: 100% câmera; 
Filtro de interferência verde para contraste de fase; 
Filtro conversor 5700 – 3200 K; 
Suporte para filtros para iluminação transmitida; 
 
Par de oculares focalizáveis de 10 x com campo visual 25 mm 
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ou maior; 
 
Objetiva planacromática de cristal de fluorita de 4 x / 0,13 ou 
5 x / 0,16, WD = 17 mm ou superior;  
Objetiva planacromática de cristal de fluorita de 10 x / 0,30 
Ph1, WD = 5 mm ou superior; 
Objetiva planacromática de cristal de fluorita de 20 x / 0,50 
Ph2, WD = 2 mm ou superior; 
Objetiva planacromática de cristal de fluorita de 40 x / 0,75 
Ph2, retrátil, WD = 0,65 mm ou superior; 
Objetiva planapocromática de 100 x / 1,40 à óleo, retrátil, 
WD = 0,13 mm ou superior; 
Frasco de óleo de imersão com 20 ml, atóxico, livre de PCB, 
DBP, epoxides e chloroparaffin (ISO 8036-1/2); 
200 lamínulas de alta performance com 0,17 mm de 
espessura; 
Lente auxiliar de 1,6x, para magnificação extra nas oculares e 
câmera; 
Entrada lateral, frontal ou superior para adaptação de 
segunda câmera digital, com divisão 100 % oculares: 0 % 
câmera / 0 % oculares: 100 % câmera; 
Condensador acromático aplanático com abertura numérica 
de 0,9, diafragma íris, sistema de carrossel para campo claro, 
campo escuro e contraste de fase (Ph1, Ph2 e Ph3), 
preparado para receber acessórios para DIC, com ajuste de 
altura e alinhamento, para objetivas de 1 x até 100 x; 
Condensador acromático aplanático com abertura numérica 
de 1,4, diafragma íris, sistema de carrossel para campo claro, 
campo escuro e contraste de fase (Ph2 e Ph3), preparado 
para receber acessórios para DIC, com ajuste de altura e 
alinhamento, para objetivas de 20x até 100x; 
Luneta para alinhamento dos anéis de fase; 
Lâmina micrométrica com 5 traços com intervalos de 1 mm, 
sendo, 1 mm com 100 divisões iguais; 
Caminho ótico para iluminação refletida com lentes com 
correção apocromática, com diafragma para centralização; 
Carrossel motorizado para 10 conjuntos de filtros para 
fluorescência ou refletores. A motorização deve permitir ao 
software o controle e o reconhecimento automático do 
conjunto de filtros/refletor em uso, para sobreposição 
automática das imagens de fluorescência (múltipla 
marcação); 
Placa acrílica para proteção contra raios UV; 
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Iluminação para fluorescência com lâmpada de metal de 
halide de 120 W, fonte bivolt, sistema de filtros para 
controlar intensidade luminosa, shutter motorizado que 
permita controle pelo software, pedal  para controle do 
shutter, LEDs informativos de tempo de uso e troca; 
Duas (02) lâmpadas de metal de halide de 120 W, com vida 
útil de 2.000 h; 
Conjunto de filtros FL com EX G 365, BS FT 395, EM BP 
445/50 ou similar; 
Conjunto de filtros FL com EX BP 545/25, BS FT 570, EM BP 
605/70 ou similar; 
Conjunto de filtros FL com EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 
525/50 ou similar; 
Conjunto de filtros FL com EX BP 640/30, BS FT 660, EM BP 
690/50 ou similar; 
Conjunto de filtros FL com EX TBP 405+495+575, BS TFT 
435+510+600, EM TBP 460+530+625 ou similar; 
LED com 5500 K ou maior para iluminação transmitida, com 
intensidade suficiente para técnicas como campo escuro e 
DIC; 
Capa de proteção contra poeira; 
Capa de borracha para proteção das oculares; 
Adaptador c-mount de 1 x para câmera digital; 
Adaptador c-mount de 0,63 x para câmera digital; 
Câmera digital monocromática com sensibilidade para todas 
as técnicas de microscopia, resolução de 6 Mb ou maior, 
interface USB 3.0, sensor CCD com 1”, sistema de 
refrigeração por Peltier, imagem ao vivo com resolução 
máxima e 19 fps ou maior, deve permitir time lapse, cabo 
USB 3.0 com 3 m ou maior, placa USB 3.0; 
Câmera digital colorida com sensibilidade para técnicas de 
microscopia como campo claro e campo escuro, resolução de 
5 Mb ou maior, interface USB 3.0 superspeed, sensor Cmos 
com 2/3”, sistema para manutenção da temperatura em 
torno de 25 graus, imagem ao vivo com resolução máxima e 
35 fps ou maior, deve permitir time lapse com resolução 
máxima e 35 fps ou maior, ROI ajustável, tempo de exposição 
entre 100 μs ou menor e 4 s ou maior, pixel com tamanho de 
3,40 μm x 3,40 μm ou maior, interface ótica c-mount, sem 
necessidade de fonte externa, cabo USB 3.0 com 3 m ou 
maior, placa USB 3.0; 
Software para aquisição e análise de imagens. 
Reconhecimento da codificação e controle de partes 
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motorizadas do microscópio, controle da câmera digital, 
controle do shutter da fonte de iluminação para 
fluorescência, medidas interativas de área, ângulo, distâncias 
entre pontos, distâncias curvas, comparação de até 3 
imagens simultâneas lado a lado, sobreposição de imagens 
de fluorescência sem limitação de quantidade de cores, barra 
de escala, textos, permite filmagens, deve permitir importar 
imagens em BMP, TIF, JPG, GIF e PNG. Exportar em BMP, GIF, 
JPG, PNG, TIF, HDP e RAW. Foco estendido, gerando imagens 
a partir de várias em planos focais diferentes do mesmo 
ponto da amostra. Geração de imagens panorâmicas com 
alta resolução através do escaneamento manual das 
amostras montando-se um mosaico. Deve rodar em 
Windows 10 - 64 bits. 
Computador com características mínimas: 
CPU: Intel® Core i5-4670 3.4 GHz 6 MB / 1600 MHz; 
Chipset: Intel® Q87; 
Memória RAM: 32 GB; 
Slots para expansão de memória: 4 x DDR3-RAM / 1600 MHz 
unbuffered, non ECC; 
Conexões PCI Express: 
1 x PCI Express Generation 3 x16; 
1 x PCI Express Generation 2 x16 (x4 elétrica); 
2 x PCI Express Generation 2 x1; 
Interface gráfica onboard: Intel® HD Graphics 4600, memória 
compartilhada até 1782 MB; 
VGA ou DVI (max. 1920 x 1200 Pixel); 
Display Port (max. 3840 x 2160 Pixel); 
Hard Drives: 1 x 128 GB SSD e 1 x 2 TB SATA 7200 upm 
Optical Storage: DVD +/- RW recorder for rewriteable media 
Network Controller: Integrated 10/100/1000 LAN interface 
I/O: 1 x seriell RS232; 
4 x USB 3.0; 
6 x USB 2.0; 
PS/2 para teclado e mouse; 
Teclado e mouse sem fios; 
Fonte: 110 - 240 V / 60 Hz / 280 W; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
Monitor TFT de 24”; 
Windows 10 – 64 bits. 
A empresa deverá fornecer: 
Instalação por especialista treinado e treinamento, no local 
da instalação, por especialista de aplicação; 
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Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM); 
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido; 
A empresa ofertante deve comprovar o credenciamento pelo 
fabricante i incluindo autorização de venda e assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA; 
As empresas ofertantes de equipamentos importados 
deverão, obrigatoriamente, apresentar a comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O 
prazo para entrega do citado documento é de 30 dias 
corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar o código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
 

11 MÁQUINA DE GELO EM ESCAMA  
 
Máquina para a produção de gelo em escama com 
capacidade para até 346 kg/dia.  
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir:  
 
Produção de gelo em escama;  
Gabinete em aço inoxidável com depósito para 100 kg;  
Produção (Kg/24 horas em temperatura ambiente):  
22°C: 346 KG;  
27°C: 318 KG;  
32°C: 292 KG;  
37°C: 260 KG;  
Dimensões: 1680 x 930 x 630 mm (A x L x P);  
Peso da máquina sem embalagem: 112 KG;  
Tensão: 220V, 60Hz;  
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136;  
HP Nominal:1 1/4.  
 

pç 01 12.550,00 
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A empresa deverá fornecer:  
Instalação por especialista treinado e treinamento, no local 
da instalação, por especialista de aplicação; sendo as 
despesas de viagem e hospedagem dos especialistas por 
conta da empresa ofertante; Garantia total de pelo menos 12 
(doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM);  
O prazo de entrega deve ser de até 60 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido; A empresa ofertante deve possuir 
comprovada assistência técnica para a cidade de Belém, PA;  
As empresas ofertantes de equipamentos importados, 
deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES). As 
empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
 

12 FREEZER VERTICAL -20ºC FROST-FREE E FORNO DE MICRO-
ONDAS PARA USO LABORATORIAL 
 
Conjunto composto por freezer vertical -20°C frost-free e 
forno de micro-ondas para uso laboratorial. 
 
1) Freezer vertical -20°C frost-free. 
 
Um (01) freezer vertical -20°C frost-free para conservação de 
amostras. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
Vertical com uma porta reversível, regulável para abertura 
dos dois lados; 
Frost-free, sem a necessidade de descongelamento; 
Acabamento cor inox; 

pct 01 4.048,00 
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Conter gavetas removíveis de acrílico transparente e 
prateleira de vidro; 
Eficiência energética: classe A; 
Alimentação 127 V, 60 Hz; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
Capacidade: mínimo 228 litros; 
Dimensões: mínimo 631 x 1698 x 695 mm (L x A x P); 
Manual de instruções em português; 
Garantia 12 meses. 
 
2) Forno de micro-ondas. 
Um (01) forno de micro-ondas para aquecimento de 
soluções. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
Potência: 1500 Watts; 
Níveis de potência: 10; 
Frequência: 60 Hz; 
Frequência das micro-ondas: 2450 MHz; 
Acabamento cor inox; 
Com prato giratório de 315mm; 
Trava de segurança; 
Eficiência energética: classe A; 
Alimentação 127 V, 60 Hz; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
Capacidade: mínimo 31 litros; 
Dimensões: mínimo 520 x 325 x 422 mm (L x A x P); 
Manual de instruções em português. 
 
A empresa deverá fornecer: 
Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir do recebimento dos equipamentos. 
 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM); 
O prazo de entrega deve ser de até 30 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido; 
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA. 
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13 BURETA ELETRÔNICA MANUAL  
 
Três (03) dispensadores/tituladores manuais de reagentes 
com capacidade para 50 mL. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: Capacidade para 50 mL;  
Volume dispensado de 2,5 ml por rotação;  
Válvula de recirculação;  
Válvula de alternância;  
Tubo de dispensação;  
Três (03) adaptadores para roscas de 40/38/32;  
Duas (02) microbaterias de 1,5 V;  
Volume de dispensação na faixa de 0,01 mL a 999,9 mL;  
Imprecisão: ±2% com coeficiente de variação ≤ 0,1%;  
Válvula de dispensação que evita o retorno do líquido;  
Cânula de dispensação ajustável horizontalmente a 142-220 
mm; e verticalmente a 10-200 mm, com rotação de 360 °;  
Tubo de aspiração extensível para o ajuste automático de 
comprimentos de 210-370 mm;  
Alta resistência a substâncias químicas (selo Teflon);  
Módulo de espera: 5 minutos após inatividade;  
Capacidade da bateria: 4500 litros de reagentes;  
Partes eletrônicas removíveis;  
Programa simples de calibração;  
Fácil limpeza; Indicação do nível da bateria;  
Conexão opcional a filtro seco;  
Manual em português e/ou inglês;  
Certificado de qualidade;  
Certificado de calibração.  
 
A empresa deverá fornecer: 
Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir do recebimento do equipamento.  
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM);  
O prazo de entrega deve ser de até 60 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido;  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA;  

pçs 03 14.430,00 
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As empresas ofertantes de equipamentos importados, 
deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES). As 
empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
 

14 BOMBA DE VÁCUO E PRESSÃO 
 
Três (03) bombas de vácuo e pressão. Permitir a utilização 
em equipamentos de filtração e outras atividades que 
necessitem de vácuo. 
 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
Sistema de rotor centrífugo com palhetas; 
Possibilitar regulagem de vácuo e pressão; 
Possuir vacuômetro e manômetro com precisão de pelo 
menos 3% no centro da escala; 
Possuir filtros de vácuo e ar; 
Proporcionar vácuo final de pelo menos 660 mmHg e pressão 
máxima de 20 PSI; 
Montado sobre plataforma com pés de borracha. 
Alimentação 110 – 220 V, 60 Hz. 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
 
O equipamento deverá vir acompanhado de: 
Manual de instruções em português; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136. 
A empresa deverá fornecer: 
Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir do recebimento do equipamento. 
 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais; 
O prazo de entrega deve ser de até 30 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido; 

pçs 03 6.673,74 
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A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA; 
As empresas ofertantes de equipamentos importados 
deverão, obrigatoriamente, apresentar a comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar o código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

15 CONTADOR DE COLÔNIAS DIGITAL  
 
Equipamento que permita a visualização ampliada e 
contagem eletrônica de colônias microbianas em placas de 
Petri de até 120 mm. 
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: 
Possuir lupa com aumento de pelo menos 1,5 vezes, fixada 
em braço articulado; 
Possuir iluminação por lâmpada fluorescente circular de 22W 
ou LED; 
Possuir área de sustentação da placa de Petri em acrílico 
transparente e quadriculada; 
Permitir a contagem digital por pulso originado através de 
sonda acoplada ao equipamento; 
Permitir a contagem de colônias microbianas em placas de 
Petri abertas ou fechadas; 
Sistema de memória de pelo menos 30 placas com contagem 
de 9999 colônias; 
Alimentação 110 e/ou 220 V, 60 Hz; 
Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
Manual de instruções em português e/ou inglês. 
A empresa deverá fornecer: 
Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a 
partir do recebimento do equipamento. 
Considerações: 
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que o lote/equipamento seja entregue nas 
dependências do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias 
Minerais (ISI-TM); O prazo de entrega deve ser de até 30 dias 
corridos, a partir do envio oficial do pedido; 
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 

pç 01 2.613,60 
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técnica para a cidade de Belém, PA; 
As empresas ofertantes de equipamentos importados 
deverão, obrigatoriamente, apresentar a comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O 
prazo para entrega do citado documento é de 30 dias 
corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar o código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 
CORROSIVOS E INFLAMÁVEIS  
 
Conjunto que permita o armazenamento de substâncias 
corrosivas e inflamáveis de acordo com as normas de 
segurança internacionais, além do transporte seguro de 
líquidos inflamáveis. 
 
1) Armário corta-fogo conjugado para armazenamento de 
substâncias corrosivas e líquidos inflamáveis.  
 
Dois (02) armários corta-fogo conjugados, totalmente 
independentes internamente, sendo metade destinada ao 
armazenamento de substâncias corrosivas e a outra metade 
destinada ao armazenamento de líquidos inflamáveis.  
O armário deverá suprir todos os requisitos listados a seguir:  
Construído em aço carbono interna e externamente, com 
parede dupla preenchida por camada isolante;  
Possuir revestimento interno em liga de polímero resistente 
a substâncias corrosivas;  
Possuir abertura na parte superior e inferior com sistema 
corta chamas duplo;  
Resistir a 900°C por pelo menos uma (01) hora;  
Possuir duas portas com trinco tipo Cremona antifaiscante e 
duas chaves; 
Possuir pelo menos três (03) prateleiras móveis com 
capacidade de carga dissipada de no mínimo 80 kg, em aço 
galvanizado a fogo para o lado destinado ao armazenamento 
dos líquidos inflamáveis e em aço inoxidável revestido em 
polímero resiste à corrosivos para o lado destinado ao 

pct 01 17.280,00 
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armazenamento de substâncias corrosivas.  
Permitir regulagem com escala de pelo menos 15 cm de 
distância;  
Possuir prateleira contentora de vazamentos no fundo do 
armário; 
Possuir quatro (04) pés niveladores na base;  
Possuir pintura na cor azul para o lado destinado ao 
armazenamento das substâncias corrosivas e amarela para o 
lado destinado ao armazenamento de líquidos inflamáveis 
em geral;  
Possuir sinalização gráfica nas duas portas com a mensagem: 
“Mantenha o fogo à distância – Inflamável”, além de 
adesivos com as instruções de uso e normas compatíveis ao 
produto armazenado;  
Possuir certificação FM Global;  
Atender às regulamentações das normas: N.F.P.A., O.S.H.A, 
NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78,UL 1275-Flammable liquid 
storage cabinets e NBR 17505-4.  
Dimensões externas: 2000 x 1000 x 450 mm (A x L x P) ou 
aproximadas. 
 
2) Container de segurança para o transporte de líquidos 
inflamáveis.  
 
Um (01) container de segurança, a prova de explosão, para o 
transporte de líquidos inflamáveis e abastecimento. O 
container deverá suprir todos os requisitos listados a seguir:  
Capacidade de no mínimo 18,9 litros;  
Construído em aço inoxidável AISI 304;  
À prova de explosão;  
Compatibilidade com: álcool etílico, álcool isopropílico, 
hidróxido de amônio, clorofórmio, acetato etílico, éter, diesel 
combustível, gasolina, glicerina, hexino óleos hidráulicos, 
querosene, lubrificantes, nafta, e óleo combustível;  
Possuir válvula de descarga com extensão em mangueira flex 
e borracha com passagem de teflon;  
Possuir sistema de abertura da válvula de saída através de 
gatilho;  
Possuir mangueira flexível revestida com malha metálica 
para despejo sem respingo em pequenos recipientes;  
Possuir alças ergonômicas;  
Sistema anti-vácuo sincronizado com abertura da válvula de 
saída;  
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Possuir válvula com corta-chama e fechamento automático;  
Possuir certificação FM Global; 
Atender as regulamentações de normas nacionais e 
internacionais. 
 
A empresa deverá fornecer: Garantia total de pelo menos 12 
(doze) meses, contados a partir do recebimento dos 
equipamentos.  
 
Considerações: O processo deverá contemplar todas e 
quaisquer despesas necessárias para que o 
lote/equipamento seja entregue nas dependências do 
Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais; O 
prazo de entrega deve ser de até 30 dias corridos, a partir do 
envio oficial do pedido;  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA;  
As empresas ofertantes de equipamentos importados, 
deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES). As 
empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  
 
 

17 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PREPARO DE REAÇÕES 
QUÍMICAS SOB CONDIÇÕES CONTROLADAS DE ALTA 
TEMPERATURA E ALTA PRESSÃO 
 
Conjunto de reatores químicos com alta pressão e alta 
temperatura, com sistemas de controle e monitoramento 
independentes para uso de forma paralela, com dois vasos 
diferentes.  
 
1) Acondicionador de amostras de alta temperatura e alta 
pressão.  
 
01 (um) acondicionador de amostras sólidas, liquidas e 
gasosas com alta temperatura e alta pressão com agitação 
magnética, para trabalhos em bancada.  

pct 01 495.000,00 
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O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: Possuir vaso com volume interno de 1.000 mL 
construído sem soldas e nem costuras, com cabeçote fixo, 
MAWP 1.900 psi (131bar) e 350°C, com estrutura para 
bancada;  
As partes internas ao vaso, cabeçote e o vaso devem ser 
construídos em liga de aço inoxidável T316SS;  
As válvulas e conexões externas em aço inoxidável e 
fechamento por anel, sem uso de tampa de rosca, e/ou 
braçadeiras;  
Agitador magnético, 16 in-lb, em aço inoxidável T316SS;  
Possuir manga de refrigeração de água para proteção dos 
componentes ao calor excessivo advindos do reator e da 
haste com agitador tipo turbina; motor com velocidade 
variável, 1/8hp, atingir rotação mínima de 600 rpm;  
 
O cabeçote deverá vir equipado com:  
Manômetro em aço inoxidável entre 0 a 2.000 psi;  
Disco de ruptura e/ou selo de segurança alloy 600, com 
classificação para pressão de 0-2.000 psi;  
Válvula dupla para coleta de amostras liquidas e entrada de 
gases montadas em tubo de imersão, válvula de alívio, 
termopoço para suportar um termopar, com loop interno 
para resfriamento do vaso, transdutor de pressão de 0-2.000 
psi;  
Possuir vaso para coleta de amostras de até 10 mL com 
resfriamento;  
 
Cilindro e/ou vaso deverão possuir:  
Diâmetro interno de 4,0’’e 5,4’’ de profundidade interna; 
Certificação ASME;  
Válvula de fundo para drenagem;  
Válvulas de conexão 1/8” NPT fêmea;  
 
O sistema deverá vir montado com vaso e cabeçote, além de: 
Manta de aquecimento em fibra de cerâmica alimentada por 
tensão elétrica de 230VAC;  
Potência mínima de 1.000 W;  
Controlador PID de temperatura com programação de 
rampas e patamar, alimentados por 230 VAC, 50 e/ou 60Hz;  
Módulo com display de leitura digital de pressão;  
Módulo para controle digital de temperatura;  
Módulo para controle digital de velocidade (rpm) do motor 
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de agitação; Módulo com válvula solenoide para 
resfriamento automático do vaso; Todos os módulos devem 
ser comunicar com computador via software para 
monitoramento e aquisição de dados;  
 
Incluir também os seguintes componentes e acessórios:  
Software para aquisição de dados;  
Válvula de fundo para drenagem - 3/8” NPT;  
Vaso coletor de amostras de 10mL, com resfriamento;  
Kit de partes e peças sobressalentes;  
 
Cabo de comunicação para PC, RS485, com conversor USB;  
01 (um) computador com configuração compatível com as 
necessidades do equipamento, com monitor tela plana no 
mínimo 19 polegadas e com sistema operacional requerido 
pelo software, 01 (um) mouse e 01 (um) teclado para ser 
acoplado ao instrumento;  
 
O equipamento ofertado deverá acompanhar: 
Manuais de instalação e operação em inglês e/ou português;  
A empresa deverá fornecer:  
Instalação por especialista de aplicação treinado, no local da 
instalação, sendo as despesas de viagem e hospedagem dos 
especialistas por conta da empresa ofertante;  
O treinamento deverá ser incluso;  
Garantia total de pelo menos 12 meses, contados a partir da 
instalação do equipamento;  
O equipamento deve estar no Padrão brasileiro ABNT 14-
136; 
A certificação ASME para o vaso deverá obrigatoriamente 
ser apresentada no momento da entrega do equipamento, 
caso contrário, o equipamento será recusado;  
 
2) Acondicionador de amostras tipo autoclave para reação 
química a alta pressão e alta temperatura sem agitação 
magnética, para trabalhos em bancada.  
 
01 (um) acondicionador para amostras sólidas, líquidas e 
gasosas sem agitação magnética para alta temperatura e alta 
pressão;  
O equipamento deverá suprir todos os requisitos listados a 
seguir: Possuir vaso com volume de 1000mL construídos sem 
soldas e nem costuras, com cabeçote fixo, MAWP, até 
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1900psi e até 350°C;  
Partes internas ao vaso, cabeçote e o vaso devem ser 
construídos em liga de aço inoxidável T316SS;  
Válvulas e conexões externas em aço inoxidável;  
Sistema de fechamento por anel e gaxeta de vedação PTFE, 
sem uso de rosca ou braçadeiras;  
O cabeçote deverá vir equipado com: Manômetro em aço 
inoxidável entre 0 a 2000psi; Disco de ruptura e/ou selo de 
segurança alloy 600, com classificação para pressão de 0-
2000psi; 
Válvula dupla para coleta de amostras liquidas e entrada de 
gases montadas em tubo de imersão, válvula de alívio, 
termopoço para suportar um termopar, com loop interno 
para resfriamento do vaso, transdutor de pressão de 0-
2000psi;  
Cilindro e/ou vaso deverão possuir: Diâmetro interno de 
4,0’’e 5,4’’ de profundidade interna com certificação ASME;  
Válvulas de conexão 1/8” NPT fêmea;  
 
O sistema deverá vir montado com vaso e cabeçote, além de:  
Manta de aquecimento em fibra de cerâmica alimentada por 
tensão elétrica de 230VAC;  
Potência mínima de 1000w;  
Controlador PID de temperatura com programação de 
rampas e patamar, alimentados por 230VAC, 50 e/ou 60Hz;  
Módulo com display de leitura digital de pressão;  
Módulo para controle digital de temperatura;  
Módulo com válvula solenoide para resfriamento automático 
do vaso; Todos os módulos devem ser comunicar com 
computador via software para monitoramento e aquisição de 
dados;  
 
Incluir também os seguintes componentes e acessórios:  
Software para aquisição de dados;  
 
01 (um) computador com configuração compatível com as 
necessidades do equipamento, com monitor tela plana no 
mínimo 19 polegadas e com sistema operacional requerido 
pelo software,  
01 (um) mouse e 01 (um) teclado para ser acoplado ao 
instrumento;  
 
O equipamento ofertado deverá acompanhar:  
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Manuais de instalação e operação em inglês e/ou português;  
 
A empresa deverá fornecer:  
Instalação por especialista de aplicação treinado, no local da 
instalação, sendo as despesas de viagem e hospedagem dos 
especialistas por conta da empresa ofertante;  
O treinamento deverá ser incluso;  
Garantia total de pelo menos 12 meses, contados a partir da 
instalação do equipamento;  
O equipamento deve estar no Padrão brasileiro ABNT 14-
136;  
A certificação ASME para o vaso deverá obrigatoriamente 
ser apresentada no momento da entrega do equipamento, 
caso contrário, o equipamento será recusado; 
 
Considerações:  
O processo deverá comtemplar todas e quaisquer despesas 
necessárias para que os equipamentos sejam entregues nas 
dependências do Instituto SENAI de inovação em tecnologias 
minerais;  
Deve conter qualquer outro item não solicitado, porém 
necessário para o perfeito funcionamento do equipamento.  
O prazo de entrega deve ser de até 60 dias corridos, a partir 
do envio oficial do pedido;  
A empresa deverá obrigatoriamente apresentar atestado de 
capacidade técnica para o fornecimento dos equipamentos;  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência 
técnica para a cidade de Belém, PA;  
As empresas ofertantes de equipamentos importados, 
deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovação de 
inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES).  
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão, 
obrigatoriamente, apresentar código FINAME, segundo as 
normas estabelecidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
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EDITAL CONCORRÊNCIA 022/2019 SENAI-DR/PA 

 
ANEXO II 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 
 

Local e data. 
 
À Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI 
A/c Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA 
Nº 022/2019 – SENAI-DR/PA 
 
Prezados Senhores, 
 
Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as  penalidades  cabíveis, a 
inexistência de fato impeditivo à habilitação, bem como nossa concordância plena com  as  
condições constantes no Edital e respectivos Anexos assim como nossa subsunção às 
disposições constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, instrumento 
que rege o procedimento licitatório naentidade. 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
(carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 
 
 

Fica ciente o licitante participante do presente certame que, todos os atos originados do 
presente procedimento licitatório, serão publicados no site 
http://transparencia.senaipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente 
certame, a partir da publicação.  

http://transparencia.senaipa.org.br/
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EDITAL CONCORRÊNCIA 022/2019 SENAI-DR/PA 
 

ANEXO III 
(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 
 
 
Ao 
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do 
Pará. 

Belém-PA 
 
 

 
(Nome da Empresa) ,CNPJNº_________, Por intermédio de  seu 
representante  legal o(a) Sr(a)  portador(a) da Carteira  de 
Identidade n___________ e doCPF/MF nº __ DECLARA, para os devidos fins que não 
viola os termos do inciso XXXIII, artigo 7º da CF/88, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 

Belém/PA, ..... de ..................... de 20.... 

 
. 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
 
 
 

 


