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SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021
A Pregoeira da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA, com base no
Decreto n° 6.081/2020 do Governador do Estado do Tocantins, torna público para conhecimento dos interessados, a Ata de
Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 009/2021 da SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS - SSP, do tipo MENOR PREÇO, realizada por intermédio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, para as empresas abaixo relacionadas e classificadas no certame, em conformidade com
as descrições constantes em suas Propostas de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:
Empresa: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP
CNPJ: 04.724.729/0001-61
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DESCRIÇÃO
Piridina PA- Teor mínimo de pureza: ≥ 99%
Reagente líquido: Frasco com 1L Fórmula química:
C5H5N
Peso Molecular: 79,10 g/mol N° CAS: 110-86-1
Características: Líquido límpido, levemente
amarelado e com odor próprio.
Frasco apropriado e que mantenha integridade do
produto; deve conter informações como: nº de
lote,
nome
do
produto,
data
de
fabricação/validade, fórmula e procedência. Ficha
de dados de segurança do material (FDSM) ou
ficha de segurança do material (FSM), certificado
de análise (CA) e certificado de qualidade (CQ).
***Não será aceito material que tenha
ultrapassado 65% do seu prazo de validade.
Anidrido acético PA Teor Mínimo: ≥ 98,5%
Reagente líquido: Frasco com 1L Líquido incolor
de odor semelhante ao ácido acético
Fórmula química: (CH₃CO)₂O
o
N CAS: 108-24-7
Peso molecular: 102,09 g/mol
Frasco apropriado e que mantenha integridade
do produto;
deve
conter
informações como: com nº de lote, nome do
produto, data de fabricação/validade, fórmula e
procedência. Ficha de dados de segurança do
material (FDSM) ou ficha de segurança do
material (FSM), certificado de análise (CA) e
certificado de qualidade (CQ).
***Não será aceito material que tenha
ultrapassado 65% do seu prazo de validade.
1-Clorobutano grau HPLC – Pureza mínima: ≥ 99%
Reagente líquido, frasco: 1L Massa molar: 92.57
g/mol
Fórmula química: CH₃(CH₂)₃Cl
Nº CAS: 109-69-3
Frasco apropriado e que mantenha integridade do
produto; deve conter informações como: nº de
lote,
nome
do
produto,
data
de
fabricação/validade, fórmula e procedência. Ficha
de dados de segurança do material (FDSM) ou
ficha de segurança do material (FSM), certificado
de análise (CA) e certificado de qualidade (CQ).
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***Não será aceito material que tenha
ultrapassado 65% do seu prazo de validade.
CiclohexanoReagente líquido, frasco: 1L
Pureza mínima: ≥ 99%
Peso molecular: 84,16 g/mol Nº CAS: 110-82-7
Frasco apropriado e que mantenha integridade do
produto; deve conter informações como: nº de
lote,
nome
do
produto,
data
de
fabricação/validade, fórmula e procedência. Ficha
de dados de segurança do material (FDSM) ou
ficha de segurança do material (FSM), certificado
de análise (CA) e certificado de qualidade (CQ).
***Não será aceito material que tenha
ultrapassado 65% do seu prazo de validade.
DietilaminaReagente líquido, frasco: 1L
Pureza mínima: ≥ 99%
Peso molecular: 73,14 g/mol Nº CAS: 109-89-7
Fórmula química: (C₂H₅)₂NH
Frasco apropriado e que mantenha integridade do
produto; deve conter informações como: nº de
lote,
nome
do
produto,
data
de
fabricação/validade, fórmula e procedência. Ficha
de dados de segurança do material (FDSM) ou
ficha de segurança do material (FSM), certificado
de análise (CA) e certificado de qualidade (CQ).
***Não será aceito material que tenha
ultrapassado 65% do seu prazo de validade.
Negro de eriocromo T Características: Pó
cristalino, pó fino, negro opaco.
Reagente
em pó; embalagem: frasco
Peso molecular: 461,38 g/mol Fórmula Química:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S N° CAS: 1787-61-7
Frasco apropriado e que mantenha integridade do
produto; deve conter informações como: nº de
lote,
nome
do
produto,
data
de
fabricação/validade, fórmula e procedência. Ficha
de dados de segurança do material (FDSM) ou
ficha de segurança do material (FSM), certificado
de análise (CA) e certificado de qualidade (CQ).
***Não será aceito material que tenha
ultrapassado 65% do seu prazo de validade.
Metanol ou álcool metílicoReagente líquido: Frasco com 1L Grau HPLC, ≥
99,9% Nº CAS: 67-56-1
Fórmula química: CH3OH Peso Molecular:
32,04g/mol
Frasco apropriado e que mantenha integridade do
produto; deve conter informações como: nº de
lote,
nome
do
produto,
data
de
fabricação/validade, fórmula e procedência. Ficha
de dados de segurança do material (FDSM) ou
ficha de segurança do material (FSM), certificado
de análise (CA) e certificado de qualidade (CQ).
***Não será aceito material que tenha
ultrapassado 65% do seu prazo de validade.
Hidróxido de sódioReagente em lentilhas, frasco com conteúdo em
gramas.
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Pureza mínima: ≥ 97%
Nº CAS: 1310-73-2
Fórmula química: NaOH Peso molecular: 40 g/mol
Aparência:
sólido
branco
higroscópico
Frasco apropriado e que mantenha integridade do
produto; deve conter informações como: nº de
lote,
nome
do
produto,
data
de
fabricação/validade, fórmula e procedência. Ficha
de dados de segurança do material (FDSM) ou
ficha de segurança do material (FSM), certificado
de análise (CA) e certificado de qualidade (CQ).
***Não será aceito material que tenha
ultrapassado 65% do seu prazo de validade.
VALOR TOTAL

8.544,35

VALOR TOTAL DA ATA---->>>>>>R$ 8.544,35
01. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Prazo de validade
a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o
inciso III do §3o do art. 15 da Lei Federal 8.666/1993.
1.2. Do local e prazo de entrega
a) As entregas dos materiais deverão ser realizadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho.
b)

A entrega dos referidos materiais deverá ser efetuada no Instituto de Criminalística, Quadra 304 Sul, Avenida NS 04, Lote
02, Palmas - Tocantins, CEP: 77.021-024, onde a mesma terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para aceitar o mesmo.

1.3. Condições para Contratação:
a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de
empenho, e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual
período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.
b) O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
c) As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o
Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.
d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro do quantitativo inicialmente registrado, independentemente
do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, conforme Art. 22 do Decreto 6.081/2020.
f) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.
1.4. Condições de Pagamentos:
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados da data do atesto de conformidade da nota fiscal, com certidão
expedida pelo setor responsável do ÓRGÃO REQUISITANTE de que os materiais estão em perfeitas condições de uso.
1.5. Das Assinaturas:
Assinam a presente Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo descrita, através de seu representante credenciado no
certame, juntamente com a pregoeira e o Secretário da segurança pública - SSP.
Palmas - TO, 19 de maio de 2021.
DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira
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CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO
Secretário da segurança pública

Empresa:

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP

Documento foi assinado digitalmente por CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO em 01/06/2021 08:48:23.
4
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: D886B8DE00C8D51F.
PPELCNETRP - 009 - SSP

