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PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 04/2011 

 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA CAMPUS 
VITÓRIA DA CONQUISTA, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 01, 
de 31 de Janeiro de 2011, torna público que fará realizar licitação, pelo sistema de 
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO - tipo menor preço, 
para adquirir o objeto descrito no Anexo I deste Edital. A sessão pública será realizada por 
meio do sítio www.comprasnet.gov.br. Esta licitação, autorizada no Processo nº 
23281.001529/2011-DV, será regida pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nºs 3.931/01 e 
5.450/2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e pelas condições constantes neste 
Edital e seus Anexos. 
 
LOCAL: O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico que promova a comunicação pela internet, no site www.comprasnet.gov.br.   
 

DATA DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
 
A Partir do dia 06/10/2011 às 08h até o dia 19/10/2011 às 08:30h 
 

HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
 
A partir das 09h00min. do dia 19/10/2011. 
 

ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 
 
A partir das 09h00min do dia 19/10/2011. 
 
Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de 
Brasília. 
 
 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 
 

A presente Licitação tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de 
equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - 
eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campi Vitória da Conquista, Porto 
Seguro e Jequié, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Anexo I 
deste Edital. 
 

CAPITULO II – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 – O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, na forma da minuta constante do Anexo V e nas condições previstas neste 
Edital. 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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2.2 – Será celebrada a Ata de Registro de Preços necessária para cobertura dos itens 
constantes do Anexo I deste Edital. 
 
2.3 – A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá VALIDADE DE 01(Um) 
Ano a partir da data de sua assinatura, de acordo com art. 4º, § 1º do Decreto nº 3.931/01. 
 

CAPITULO III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3. 1 – Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que atendam às 
condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação e estejam 
previamente credenciadas perante o provedor do sistema – Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por 
meio do site www.comprasnet.gov.br, na forma do disposto no Art. 3º do Decreto nº. 
5.450/05. 
 
3.2 – Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, 
em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação do presente edital. 
 
3.2.3.-A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
de preços sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação de regência. 
 
3.2.4 Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 
 

3.2.4.1, estar em nome do licitante, com um único número de CNPJ; 
 
3.2.4.2 estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor; 
 

3.2.4.3.ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 
em cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, à vista dos originais. 
 
3.3 Não poderão participar desta licitação: 
 

3.3.1. pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o 
objeto desta licitação; 

 
3.3.2. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.3.3. empresa ou sociedade estrangeira; 
 
3.3.4 empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
3.3.5. empresas inadimplentes com obrigações assumidas perante a União ou 

unidas com suspensão temporária para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, inciso III, 
da Lei 8.666/93. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.3.6. estejam sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou cumprindo sanção 
de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, aplicada por qualquer 
órgão da Administração Pública, bem como sanção de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com o Ministério da Fazenda. 

 
CAPITULO IV – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

 
4.1 – Serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, a 
autoridade competente do IFBA, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os 
operadores do sistema e as licitantes que participarem do pregão eletrônico. 
 
4.2 – Para participar do Pregão eletrônico, a licitante deverá se credenciar no sistema 
“PREGÃO ELETRONICO” através do site www.comprasnet.gov.br. 
 
4.3 – O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 
 
4.4 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso; 
 

4.5 – O credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema 
implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
4.6 – Uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
4.7 – O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. 
 

CAPITULO V – DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

5.1. A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante digitação de senha privativa do 
licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, no valor unitário para o 
item cotado, no período de 08:00 hora do dia 06/10/2011 ate às 08h30min do dia 
19/10/2011 (HORÁRIO DE BRASILIA), exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
5.2. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar 
proposta de preços com o respectivo anexo, se for o caso, contendo as especificações 
detalhadas do objeto ofertado, até a data e hora marcada para a abertura da sessão, 
exclusivamente por meio eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase 
de recebimento de propostas. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5.3. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
 
5.4. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.5. A Proposta, com as planilhas e especificações detalhadas do objeto ofertado, deverá 
conter os seguintes dados: 

 
5.5.1 – Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

de sua apresentação; 
 
5.5.2 – Apresentar planilha devidamente preenchida, contendo o preço unitário e 

total, expressos em moeda corrente sendo que no caso de discordância entre o valor 
expresso em algarismo e por extenso, prevalecerá o segundo; 

 
5.5.3 – Número da conta bancária, agência e código; 
 
5.5.4 – Número do CNPJ/MF da empresa, endereço e telefone atualizado; 
 
5.5.5 – Dados do representante legal que deverá assinar a Ata de Registro de 

Preços: nome, nacionalidade, CPF, Carteira de Identidade e cargo que ocupa na empresa; 
 
5.5.6 – Declaração expressa, datada e assinada, de que sua proposta engloba todas 

as despesas referentes ao fornecimento de equipamentos para estruturação de 
laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro – eletrônica, eletromecânica e de 
sistemas digitais – IFBA – Campus Vitória da Conquista, bem como todos os tributos, 
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto da licitação; 

 
5.5.7 – Declaração expressa, datada e assinada, de total concordância com os 

termos deste Pregão e seus Anexos. 
 
5.5.8 – Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes, 

se limitarem às especificações deste Edital. 
 

CAPITULO VI – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 
 

6.1. O início da Sessão Pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e 
horário previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto Nº 5.450 de 31 de 
maio de 2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas em conformidade com 
o item 5.1 e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações do 
fornecimento de equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, 
microbiologia, química, eletro – eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais – 
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IFBA – Campus Vitória da Conquista a serem adquiridos, no presente Edital e seus 
Anexos. 
 

6.1.1 – Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR DO 
UNITARIO DO ITEM. 
 

CAPITULO VII – DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DOS LANCES) 
 

7.1 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
 
7.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos;  
 
7.3 – Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 
sido anteriormente registrado no sistema; 
 
7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
7.5 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, 
vedada a identificação da detentora do lance; 
 
7.6 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances; 
 

7.6.1 – O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados; 

 
7.6.2 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
pregoeiro aos participantes; 

 
7.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30(trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 
 

7.7.1 – Caso o sistema não emita o aviso de fechamento, o pregoeiro se 
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes. 
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7.8 – Após fechamento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação; 
 
7.9 – O pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances da sessão publica ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo 
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 

CAPITULO VIII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

8.1 – Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
 
8.2 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
8.3 – Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor 
preço, observados as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 
definidos no Edital. 
 
8.4 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências editalícias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta válida, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto do certame. 
 
8.5 – A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema 
eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação 
pertinente. 
 

CAPITULO IX – DA HABILITAÇÃO 
 

9.1 – A proposta de preços ajustada ao lance final, juntamente com os documentos exigidos 
para habilitação nos subitens 9.1.1 a 9.1.3, deverão ser encaminhados ao pregoeiro, no 
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio do fac-símile nº (0xx77) 3426-3355 / 3426-
2271 e/ou pelo E-mail: cplconquista@ifba.edu.br (digitalizados), em 02(dois) dias úteis 
para enviar as originais, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 
 

9.1.1 – Apresentação de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de sua 
Habilitação, nos termos do modelo constante do Anexo II deste Edital, assinada por sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº da identidade do declarante; 
 

9.1.2 – Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, conforme disposições contidas na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

mailto:cplconquista@ifba.edu.br
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regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, nos termos do modelo 
constante do Anexo III deste Edital; 

 
9.1.3 – Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou 
estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação. 

 
9.1.4 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há 
no máximo 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 
 

CAPITULO X – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

10.1- DA FORMALIZAÇÃO 
 

10.1.1 – Homologada a licitação, será formalizada a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do item, com o fornecedor primeiro classificado. 

 
10.1.2 – No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que 

constará da Ata, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do 
compromisso. 

 
10.1.3 – No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não 

comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções 
a ele previstas neste Edital, o Pregoeiro registrará os demais licitantes, na ordem de 
classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação. 

 
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Pregoeiro fará o 

devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a 
nova ordem de registro. 

 
10.2 – DOS USUÁRIOS 
 

10.2.1 – Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, 
as entidades usuárias do fornecimento de equipamentos para estruturação de 
laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro – eletrônica, eletromecânica e de 
sistemas digitais – IFBA – Campus Vitória da Conquista, relacionado no Anexo I do 
Edital, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 
8.666/93, nos Decretos N.º 3.931/01 e Nº 4.342/02 e na IN-SLTI Nº 01/2002, relativas às 
compras pelo Sistema de Registro de Preços; 

 
10.2.2 – Nos termos do art. 8º do Decreto Nº 3.931/01, durante a vigência, a Ata de 

Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão 
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Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e em conformidade com o 
disposto no § 3º do art. 8º do Decreto Nº 3.931/01, alterado pelo Decreto Nº 4.342/02; 
 
10.2.3 – Havendo saldo de quantitativo a adquirir, inclusive em função do direito de 
acréscimo de até 25%, de que trata o § 1º, art. 65, da Lei Nº 8666/93, não exercido pelos 
órgãos ou entidades usuários do Registro de Preços, poderão estes, autorizar ao IFBA a 
proceder o devido apostilamento na respectiva Ata de Registro de Preços e acatar os 
eventuais pedidos de outros órgãos ou entidades não participantes deste certame; 
 
10.2.4 – Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados do 
fornecedor constante da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios 
legais para adquiri-los, observado o disposto no subitem 10.2.5 deste Edital; 
 
10.2.5 – É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a 
preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 10.2.4, do 
processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado. 
 
10.3 – DO CANCELAMENTO 
 

10.3.1- Automático da ata de Registro de Preços: 
 
10.3.1.1 – Por decurso de prazo de vigência; 
 
10.3.1.2 – Quando não restarem fornecedores registrados; ou 

 

10.3.1.3 – Pelo IFBA, quando caracterizado o interesse público. 
 
10.3.2 – Do registro do fornecedor: 

 
10.3.2.1 – O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
10.3.2.2 – A pedido, quando, nos termos do art. 12, § 3º do Decreto nº 3.931, 

de 19 de setembro de 2001: 
 

10.3.2.2.1 – Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 
da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

 
10.3.2.2.2 – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 
custo do produto. 

 
10.3.2.3 – Pela Administração, unilateralmente, quando: 
 

10.3.2.3.1 – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste 
se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
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10.3.2.3.2 – Perder qualquer condição de habilitação e qualificação 

técnica exigida no procedimento licitatório; 
 
10.3.2.3.3 – Por razões de interesse público, devidamente, motivado e 

justificado. 
 
10.3.2.3.4 – O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da 

Ata de Registro de Preços; 
 
10.3.2.3.5 – Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 

10.3.2.3.6 – Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou 
parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de 
compra dela decorrentes. 

 
CAPITULO XI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
11.1 IFBA – Campus Vitória da Conquista será o órgão responsável pelo controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação e indicará, sempre 
que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro, os fornecedores para o 
qual será emitido o pedido de compra. 
 
11.2 Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento 
estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim 
sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o 
quantitativo do pedido de compra for superior ao saldo do fornecedor da vez. 
 
11.3 A emissão dos pedidos de compras será da inteira responsabilidade e iniciativa dos 
órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos, todos os atos de administração junto aos 
fornecedores e, serão formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de 
uma só vez e não houver obrigações futuras ou, por contrato, nas hipóteses que se fizerem 
necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
 
11.4 A Administração não emitirá qualquer pedido de compra sem a prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário. 
 
11.5 A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada e 
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo 
pedido de compra, além da menção da Ata de Registro de Preços a que se refere. 
 
11.6 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar  
o pedido de compra no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata 
de Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 
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11.7 O(s) licitante vencedor (10h) terá(ao) o prazo de 03 (três) dias úteis contados da data 
de sua convocação para retirar o pedido de compra/fornecimento ou a Nota de Empenho, 
sob pena de incorrer nas sanções previstas no item 21 deste Edital.  
 

11.8 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a 
ocorrência ao Departamento de Administração e Planejamento do IFBA, e solicitar indicação 
do próximo fornecedor a ser destinado o pedido de compra, sem prejuízo da abertura de 
processo administrativo para aplicação de penalidades. 
 

CAPITULO XII – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
12.1 – O local, o prazo máximo e as demais condições para entrega dos produtos que estão 
estabelecidos no Anexo I deste Edital, e no caso de Órgão Usuário/Participante, somente o 
local será indicado por ele. 
 

CAPITULO XIII- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 
 
13.1 – O Órgão Gerenciador ou Participante poderá adquirir quantitativos superiores 
àqueles registrados para cada (lote/item), limitado a, no máximo, 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor global estimado. 
 
13.2 – Na hipótese prevista no item anterior, a aquisição se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 
 
13.3 – A supressão de quantitativos registrados na Ata, ainda não contemplados por 
pedidos de fornecimento, poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, 
considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei n.º 8.666/93, e no artigo 7º do 
Decreto 3.931/01. 
 

CAPITULO XIV – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 

14.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” 
do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 

14.1.1 – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei n.º8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  

 
14.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo IFBA para alteração, por aditamento, dos valores 
registrados na Ata. 
 

CAPITULO XV – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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15.1 – Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão. 
 

15.1.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 
horas. 

 
15.1.3 – Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a 

realização do certame. 
 

CAPITULO XVI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
16.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
16.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do subitem 16.1, importará na decadência deste direito, ficando o 
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
16.3 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
16.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
16.5 – O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
16.6 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala 
de Pregões, do Prédio Administrativo do IFBA – Campus Vitória da Conquista, sito à Av. 
Amazonas, 3.150, Zabelê, Vitória da Conquista-Ba, CEP 45.075-265. 
 

CAPITULO XVII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
17.1 – A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que 
não houver recurso; 
 
17.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, 
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 

CAPITULO XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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18.1 Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no IFBA – Campus Vitória da 
Conquista, conforme especificações estabelecidas no Anexo I do Edital e, o acréscimo 
legal de até 25% (se houver). 
 
18.2 Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada 
com a aquisição de equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, 
microbiologia, química, eletro – eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais – 
IFBA – Campus Vitória da Conquista;  
 
18.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a licitante vencedora entregar fora das 
especificações do Edital. 
 
18.4 Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação 
vigente à matéria. 
 

CAPITULO XIX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

19.1 Promover a remoção, às suas expensas, dos produtos que estiverem em desacordo 
com as especificações do Edital, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência 
de transporte ou acondicionamento indevido, providenciando a substituição dos mesmos, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue 
oficialmente; 
 
19.2 Cumprir integralmente as disposições do edital deste Pregão. 
 
19.3 Substituir em 48 horas, após ser comunicado, se os produtos apresentarem defeito 
imediatamente ou durante o período de garantia, ou outro problema qualquer que não 
permita sua utilização total. 
 
19.4 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultante da 
adjudicação da Licitação, bem como entregar os produtos cotados, mediante agendamento, 
de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias para IFBA – Campus Vitória da Conquista, contados da data 
do  recebimento do pedido da Nota de Empenho, no horário das 8h às 12h e das 13h às 
17h, de segunda a sexta-feira, nos endereços constantes do Termo de referencia, Anexo I, 
deste Edital. 
 
19.5 Os produtos cotados deverão ser entregues em sua condição original, contendo marca, 
modelo, referência, fabricante, procedência, prazo de garantia, indicação de assistência 
técnica nos locais onde serão entregues entre outros, e de acordo com a legislação em 
vigor, observadas as especificações constantes deste Edital. 
 
19.6 Comunicar à Administração do IFBA, no prazo máximo de 02 (dois) dias que anteceder 
o da entrega dos produtos, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 
 
19.7 Informar o Nº do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento. 
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19.8 Substituir em 48 horas, após ser comunicado, os produtos que chegarem com defeito 
ou que vierem a apresentar durante o período de garantia. 
 

 
CAPITULO XX – DA FISCALIZAÇÃO 

 
20.1 –- A entrega do produto será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização e 
avaliação por representante da CONTRATANTE. 
 
20.2 – Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta Licitação, deverão 
ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
20.3 – O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame 
qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir, 
no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectadas. 
 
20.4 – A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o Material de 
consumo para os laboratórios de solos, microbiologia e química para o IFBA – Campus 
Vitória da Conquista entregues, se em desacordo com a Proposta. 
 

CAPITULO XXI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

21.1 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto N° 5.450, de 31 de maio de 2005, “aquele 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou Ata 
de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais”. 
 
21.2 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das 
situações prevista no art. 78, incisos I a XI da Lei Nº 8.666/93, a administração poderá 
aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 
 

21.2.1 Advertência; 
 
21.2.2 Multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho; 
 
21.2.3 Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com o IFBA, por prazo de até 02 (dois) anos; 
21.2.4 Cancelamento do respectivo registro na Ata. 
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21.3 As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao fornecedor o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CAPITULO XXII-DO PAGAMENTO 
 

22.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária mediante 
a apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada pelo fiscal do 
contrato, sem inclusão de qualquer despesa financeira pelo prazo de processamento do 
pagamento, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação. 
 
22.2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 

CAPITULO XXIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

23.1 – A despesa decorrente da aquisição objeto desta licitação correrá à conta dos 
recursos consignados no Orçamento Geral da União para o Exercício de 2011, a cargo do 
IFBA, Programa de Trabalho – 000000, Fonte de recursos – 0000 – Elemento de despesa. 
 

CAPITULO – XXIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1 – Esta Licitação poderá ser revogado por interesse público, em decorrência de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou 
anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que as 
licitantes tenham direito a qualquer indenização. 
 
24.2 – Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 
 
24.3 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.4 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de 
expediente normal. 
 
24.5 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 
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24.6 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.7 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
24.8 – A homologação do resultado desta licitação não implicará, para o licitante, direito à 
aquisição dos produtos pela Administração. 
 
24.9 – Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 21 deste 
Edital, o lance será considerado proposta. 
 
24.10 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
24.11 – O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento 
licitatório será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de 
qualquer outro. 
 
24.12 – Integram este Edital para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência. 
ANEXO II – Declarações – Fato Impeditivo e Lei Nº 9.854/99, 
regulamentada pelo Dec. Nº 4.358/2002). 
ANEXO III – Modelo de Declaração do Menor 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Fatos Supervenientes 
ANEXO V – Modelo de Ata de Registro de Preços. 
ANEXOIV – Minuta de Contrato. 

 
 
Vitória da Conquista, 04 de Outubro de 2011. 

 
_________________________________________ 

Luciano Leal Santos 
PREGOEIRO 

 
 
 

EQUIPE DE APOIO: 
 
 
___________________________________                          ________________________________ 

José Olímpio Ribeiro Neto                                                José Alves Souza Filho 
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ANEXO I  
Pregão SRP 02/2011 

Processo nº23281.001529/2011-DV 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 OBJETO 
 
Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos para estruturação de 

laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro – eletrônica, eletromecânica e de 
sistemas digitais – IFBA – Campus Vitória da Conquista. 

 

2 JUSTIFICATIVA 
  
 O Curso superior de Engenharia Ambiental do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – IFBA, Campus de Vitória da Conquista, é novo e encontra-se em 
fase de implantação. O curso foi criado pela Resolução número 12, de Outubro de 2008. A 
implantação do curso Superior de Engenharia Ambiental está em sintonia com a política de 
expansão e interiorização da Educação Tecnológica, conduzida pelo Ministério de Educação 
nos últimos anos, cujo objetivo central é o desenvolvimento tecnológico do país, com 
inclusão social e sustentabilidade ambiental, conforme descrito no próprio projeto 
pedagógico do curso. 
No projeto pedagógico do curso também está previsto a criação de um Laboratório de Solos, 
um Laboratório de Microbiologia, um Laboratório de Química e Fenômeno dos Transportes e 
um Laboratório de Análise de Efluentes Líquidos nos primeiros dois anos do curso. Além 
desses, outros três estão previstos para serem implantados até o quinto, após o início do 
curso. 
A matriz curricular do curso prevê as disciplinas de Química Geral (1º semestre), Ecologia 
de Ambientes Aquáticos e Ecologia de Ambientes Terrestres (2º semestre) Química analítica 
e Química orgânica (3º semestre e Química do meio Ambiente (5º semestre). Portanto, 
todas essas disciplinas serão ministradas nos primeiros dois anos e meio iniciais do curso e 
todas as disciplinas listadas anteriormente possuem carga horária prática e são essenciais 
para a formação dos alunos da Engenharia Ambiental, uma vez que a natureza do curso 
exige conhecimento aprofundado nas áreas de química e biologia. Além disso, os 
equipamentos solicitados atenderão aos cursos técnicos subseqüente e integrado em Meio 
Ambiente, justificando ainda mais os itens solicitados. 
No projeto pedagógico do curso inclusive é mencionado que tais laboratórios estão em 
implantação, conforme PTA 2005-2007 aprovado pelo MEC/SESu/CEFET-BA Convênio 
081/2005. 
Os itens solicitados serão utilizados por todos os professores do curso nas atividades 
didáticas (aulas teóricas do curso), de forma a auxiliar o processo de ensino/aprendizagem 
dos alunos, ou seja, na qualidade do ensino. 
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Os equipamentos solicitados serão utilizados nos laboratórios de Solos, Microbiologia e 
Química são fundamentais para a condução das aulas práticas de laboratório. Inclusive 
esses itens são os equipamentos mínimos e básicos para a realização de qualquer prática 
de laboratório e deveriam ter um por laboratório.  
Enfim, para que o curso possa funcionar com qualidade será necessária a aquisição urgente 
dos itens solicitados, uma vez que os alunos já fizeram a disciplina de Química geral sem 
prática de laboratório e no próximo semestre (2º semestre de 2011) novas disciplinas 
práticas serão ofertadas, sendo necessária a compra e estruturação dos laboratórios para 
que os alunos possam ter aulas práticas.  
Por fim, considerando-se que se trata de um curso novo, em fase de implantação é 
importante priorizar as solicitações deste curso, uma vez que os demais cursos já estão 
consolidados. Inclusive o curso não possui nenhum laboratório bem estruturado que permita 
ministrar todas as aulas práticas que estão previstas no projeto do curso. 
Enfim, as solicitações urgentes e necessárias e, caso não sejam atendidas, a qualidade do 
curso ficará comprometida, com riscos de haver muita evasão dos alunos.  

 

Os equipamentos especificados referente ao IFBA – Campus Porto Seguro serão utilizados 
para realizar as aulas práticas em laboratório do Curso Técnico em Alimentos, das seguintes 
disciplinas: Tecnologia de Produtos de Origem Animal(TPOA), Tecnologia de Produtos de 
Origem Vegetal(TPOV), Bioquímica de Alimentos, Análise de Alimentos, Química de 
Alimentos e Operações Unitárias. 
Há ainda equipamentos solicitados visando atender as demandas de aulas práticas 
essenciais para formação profissional dos alunos da Licenciatura em Química. Os usos 
específicos são listados a seguir: 
Os equipamentos centrífuga, balança analítica e semi-analítica, bombas de vácuo, lupa, 
capela, chapa aquecedora, banho ultra-som, estufas e destiladores, phmetros, serão 
utilizados nas práticas das disciplinas de Química Geral experimental I e II e Química 
Inorgânica experimental, além de serem utilizados nor projetos de trabalho de conclusão de 
curso(TCC), estágios orientados dos alunos e trabalhos de iniciação científica. O uso destes 
equipamentos permitirá ao aluno uma melhor compreensão dos fenômenos químicos e 
17hão17u estudados em sala de aula 17h as aplicações destes conceitos em laboratório. 
  
Vale ressaltar que estes equipamentos também serão utilizados pelos alunos dos cursos 
técnicos de  Alimentos e Biocombustíveis, nas modalidades integrado e 17hão17uméric. 
 
Os equipamentos Calibrador para bombas de Amostragem, Temporizador de horas, 
Programador Horário Diário/Semanal digital, Manômetro com escala em mmHg, Medidor de 
Gás – Gasômetro, serão utilizados nas práticas das disciplinas de operações Unitárias de 
Fenômenos de transporte. Além de serem utilizados nos trabalhos de iniação científica. Vale 
ressaltar que esses equipamentos também serão utilizados pelos alunos dos cursos 
técnicos de Alimentos. 
Os equipamentos especificados para o Campus Jequié serão utilizados para 
desenvolvimento das aulas práticas em laboratório do Curso Técnico em Eletromecânica da 
disciplina Metrologia, essenciais para formação profissional dos discentes. 
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3 ESTIMATIVA DE CUSTO 
 

O valor estimado para a presente licitação é de R$ 1.977.394,83 (um milhão, 
novecentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e três 
centavos). 
 
4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 
 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNI

D 
QUANT VALOR TOTAL 

01 

Objeto: BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 

Descrição detalhada: 

- Capacidade: 3100g 
- Precisão: 0,01g 
- Repetitividade: <0,01g 
- Linearidade: +0,02g 
- Display: LCD retroiluminado 
-Gabinete externo em plástico e interno em alumínio injetado 
proporcionando alta resistência a corrosão; 
-Calibração semi-automática através de peso externo; 
-Sistema mecânico de proteção a sobrecarga, teclas únicas 
para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente; 
-Prato de pesagem 160 mm; 
-Dimensões: 220 x 325 x 105 mm; 
-Alimentação 110/220 V ( Bivolt ). 
- saída serial 232 
- Unidade de pesagem: grama, kilograma 
(Aprovada pelo INMETRO ). 
- Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

UN 01 3.200,00 3200,00 

02 

Objeto: BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA 
 
Descrição detalhada: 
• Tara automática; 
• Nivelamento através de uma bolha de água e com a correta 
posição obtida pelos pés reguláveis; 
• Câmara de pesagem com janelas corrediças, moldadas em 

un 03 2.700,00 8.100,00 
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vidro temperado, para garantir proteção durante a pesagem 
contra a ação de agentes atmosféricos; 
• Estrutura externa em metal coberto por pintura em epóxi e 
interna em aço inoxidável; 
• Display digital com luminosidade uniforme que permita uma 
leitura nítida dos resultados; 
• Teclado para programação de toque suave, à prova de 
respingos; 
• Célula de carga equipada com dispositivo de compensação 
de força eletromagnética (EMPR) com transducer; 
• Saída RS 232 para possível comunicação com um 
computador ou impressora; 
• Tara automática; 
• Diâmetro do prato de pesagem: 80mm; 
• Capacidade: 210g; 
• Voltagem: 110V/220V (Bivolt); 
• Acompanhar peso de 200g para a calibração periódica; 
• Leitura mínima: 0,1 miligrama (19h) 
• Linearidade mínima: +/- 0,2 mg  
 
Garantia/suporte 
 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano 
onde deve contemplar suporte, manutenção ou conserto; 
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu 
bom funcionamento; 
• A empresa/fornecedor deve ter suporte técnico on line, site, 
telefone ou outro  
meio para eventuais esclarecimentos técnicos. 
• O suporte deve ser permanente ou enquanto durar a 
garantia do equipamento; 
• O manual do equipamento deve vir em português impresso e 
em CD-ROM; 
Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida 
do técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do 
equipamento a assistência técnica) para manutenção a 
mesma deverá ser por conta do fornecedor (passagem, 
hospedagem, alimentação do técnico e frete) 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

03 Objeto: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA ELETRÔNICA un 04 1.600,00 6.400,00 
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Descrição detalhada: 
Calibração automática e sistema mecânico de proteção à 
sobrecarga; 
Teclas de comando para liga/desliga, tara, função troca e 
imprime; 
Painel resistente a respingos e meios agressivos; 
Unidade de pesagens: grama, quilates, ounças, pounds, 
pennyweights, onça troy, grains, tael; 
Capacidade de 3200 gramas; 
Legibilidade 0,01g; 
Linearidade 0,01g com campo de taragem total; 
Tempo de estabilização 0,8 a 1,0 segundos; 
Tempo de resposta 1,0 a 1,2 segundos; 
Repetilidade 0.01 grama; 
Térmica +/- 5 ppm; 
Prato de pesagem 100 x 100 mm em aço inox 304; 
Display LCD com iluminação de fundo; 
Gabinete metálico com pintura epóxi; 
Apresenta funções de contagem, porcentagem, formulação e 
peso; 
Pés niveladores com nível bolha de fácil visualização; 
Voltagem automática de 90 a 240v, 20hão20uméri 50/60Hz; 
Garantia e assistência técnica integral no Brasil; 
Garantia/suporte 
 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano 
onde deve contemplar suporte, manutenção ou conserto; 
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu 
bom funcionamento; 
• A empresa/fornecedor deve ter suporte técnico on line, site, 
telefone ou outro  
meio para eventuais esclarecimentos técnicos. 
• O suporte deve ser permanente ou enquanto durar a 
garantia do equipamento; 
• O manual do equipamento deve vir em português impresso e 
em CD-ROM; 
Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida 
do técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do 
equipamento a assistência técnica) para manutenção a 
mesma deverá ser por conta do fornecedor (passagem, 
hospedagem, alimentação do técnico e frete) 
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Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

04 

Objeto: DESSECADOR À VÁCUO 
Descrição detalhada: 

-Gabinete em chapa de aço inoxidável 304 escovado. 
Suporte interno para 02 prateleiras. 
-Registro de agulha na parte superior para aplicação de vácuo 
ou passagem de gases. 
-Vacuometro analógico para trabalhos até 760 mmHg. 
-Visor frontal em vidro temperado translúcido. 
-Porta com perfil de silicone que proporciona perfeita 
vedação. 
-Dimensão da prateleira: L=410 P=270 A=10mm 
-Dimensão total: L=420 P=280 A=520mm 
Acompanhado com 2 peças de Prateleiras em aço carbono 
com pintura eletrostática; e 01 peça de Bandeja em aço inox 
para colocação de sílica gel. 
-Manual de instruções e certificado de garantia. 
- Assistência técnica; 
- Treinamento e instalação dos equipamentos; 
-Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

UN 01 5.300,00 5300,00 

05 

Objeto: CHUVEIRO / LAVA-OLHOS  
Descrição detalhada: 

- Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a 
agressões químicas; 
- Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com 
o acionamento do lava-olhos; 
- O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava-
olhos e placa de sinalização em PVC; 
- Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox 
tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro; 
- Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança; 
- Conexão de entrada 1 ½”.  
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

UN 02 1.200,00 2400,00 

06 
Objeto: Chuveiro e lava olhos 
 

UN 04 950,00 3.800,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

22 
 

Descrição detalhada: 

 chuveiro e lava-olhos de emergência em uma única peça.  

 O acionamento é manual e independente para cada uma das 
funções.  

 O chuveiro deve ficar a uma altura de 2,13m do piso e o 
lava-olhos a 1,10m. 

 O equipamento deve ser produzido em tubulação 
galvanizada.  

 O crivo, a bacia e a haste de acionamento deve ser em ABS. 

 Conexão de entrada 3/4”, 1”, 1.1/4” ou 1.1/2” BSP/NPT. 
 

Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

07 

Objeto: CRONÔMETRO DIGITAL 
Descrição detalhada: 

- Calendário: ano, dia do mês e dia da semana;  
- Alarme;  
- Calendário;  
- Cronógrafo;  
-Timer; 
-Unidade de medida:1/100 segundos; 
- Bateria de Lítio, com duração de aproximadamente 2 anos. 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

UN 03 187,00 561,00 

08 

Objeto: LIQUIDIFICADOR 
Descrição detalhada: 

Liquidificador cromado, com jarra, tampa.  
- Jarra de Vidro e com conjunto de facas com 4 lâminas em 
aço inox de alta performance; 
-Exclusivo sistema All-Metal Drive: acoplamento motor 
lâminas 100% metal proporciona maior resistência e 
durabilidade ao produto; 
-Conjunto de facas desmontável que facilita a limpeza e 
garante melhor higiene; 
-Aparelho em polipropileno com acabamento cromado; 
-Enrolador de fio na base; 
-3 velocidades e pulsar; 
-Jarra de vidro de 1,25 litros à prova de choque térmico; 
-Tampa hermética e inquebrável de silicone com sobre-tampa 
acrílica destacável 
-Copo de vidro desmontável, resistente a choque térmico,  capacidade do 

UN 02 160,00 320,00 
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copo de 1,2 litros  
- Manual de Instruções 
- Potência de 600W 
- Garantia de 12 meses 

Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. Vitória da 
Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: CEAMB (Coordenação de 
Engenharia Ambiental) 
 
 

09 

Objeto: FOGÃO A GÁS PORTÁTIL 
Descrição detalhada: 
Fogão Portátil a Gás, com acendimento automático e adaptador para 
botijão de gás GLP 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. Vitória da 
Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: CEAMB (Coordenação de 
Engenharia Ambiental) 

UN 01 150,00 150,00 

10 

Objeto: Conjunto para queda de corpos com cronômetro de rolagem 

de dados e sensor. 

Descrição detalhada: EQ235 – Conjunto para queda de corpos com 

cronômetro de rolagem de dados e sensor. 

Sistema vertical, 1000 x 80 mm, escala milimetrada 0 a 840 
mm, div: 1 mm; escala 0 a 33 inches, div: 0,1 in; mufas em 
aço com entrada lateral, manípulos fixadores e suporte para 
aparador; aparador final de curso; bobina com fuso 
milimétrico regulador, dois manípulos fêmea M5 e conexão 
longa polarizada com pinos de pressão; fixador coaxial e 
transversal com manípulos de fixação M3; tripé delta maior 
com posições identificadas por serigrafia e sapatas 
niveladoras; haste longa com fixador métrico; espelho para 
alinhamento e leitura de adesão magnética; corpos de prova 
esférico; corpo de prova com dois bloqueios e espera 
ferromagnética final; corpo de prova com dez bloqueios iguais 
e espera ferromagnética final, corpo de prova com dez 
bloqueios diferentes e espera ferromagnética final; fio de 
prumo com corpo esférico; sensor fotoelétrico com conexão 
miniDIN, emissor de luz vermelha, circuito eletrônico 
embutido, carenagem em aço, três orifícios paralelos de 
fixação para hastes com diâmetro até 12,75 mm e manípulo 
fixador  M5, alimentação via cronômetro; cronômetro digital 
microcontrolado de múltiplas funções e rolagem de dados, 
carenagem em aço, proteção de teclado em policarbonato; 
display LCD com programa orientador, resolução 0,00001 s; 

UN 04 1.400,00 5600,00 
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faixa de leitura 1 ms a 99,99999 s, cristal de quartzo, 05 
entradas miniDIN; entrada plugue macho norma IEC, três 
teclas de comando orientadas pelo display; sistema navegador 
/ reset; rolagem de dados, incremento e decremento de 
dígitos de inserção, medição de intervalos de tempo 
consecutivos, determinação da velocidade média, velocidade 
de passagem, medição de intervalos de tempo de passagem, 
determinação da velocidade final; medição de 10 intervalos de 
tempo de passagem consecutivas do móvel pelo sensor; 
medição do período e determinação da 24hão24uméri; 
medição do intervalo de tempo de passagem do móvel entre 
uma bobina e um sensor, determinação da aceleração; 
medição simultânea dos intervalos de tempo de 2 móveis que 
colidem, registrando até 30 tomadas de dados, comando 
manual de medição, determinação da velocidade do som, 
sistema de checagem dos sensores, permite em todos os 
casos a rolagem e a identificação dos valores medidos e 
calculados; comando de energia para uma bobina de largada 
e retenção; cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 
NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC. Livro com check list, 
garantia de dois anos, instruções técnicas, sugestões 
detalhadas de experimentos com habilidades e competências 
segundo o programa curricular nacional (PCN), em português, 
para professor e aluno. 

Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. Vitória da 
Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: CEAMB (Coordenação de 
Engenharia Ambiental) 

11 

 Objeto: REFRIGERADOR  
Descrição detalhada: 

-Controle independente de temperatura. 
-Prateleiras Anti Derramamento. 
-Prateleira Flex na porta:  
-Air Jet: saída de ar frio direcionada para a porta, 
proporcionando melhor refrigeração.  
-Gaveta Super Deslizante para legumes: possui trilhos laterais 
que tornam suaves a sua abertura e o seu 
fechamento, mesmo com carga total. 
-Prateleiras na porta do freezer. 
-Prateleira retrátil no freezer. 
-Função Fast Freezing. 

UN 01 3.000,00 3000,00 
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-Cesto Porta-ovos. 
-Ice Maker. 
-Frost Free. 
-Voltagem: 220V  
-Capacidade: 403 litros. 
-Consumo de Energia: 53 KW/h. 
-Cor: branco. 
- Dimensões aproximadas do produto: 173,5x70x70,5cm 
(AxLxP); 
- Peso líq. Aproximado do produto: 77kg 
- Garantia do Fornecedor: 12 meses 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

12 

Objeto: AGITADOR DE TUBOS 
Descrição detalhada:  
-Agitador tipo vortex, próprio para a homogeneização de 
volumes de amostras em micro tubos de 1,5 ml a 50 ml; 
- Modo de operação contínuo e modo de operação através de 
toque (pulso);  
Design compacto;  
-Mecanismo de agitação de alta resistência;  
-Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu 
receptáculo 
-Pés de borracha para fixação na bancada;  
- Velocidade de 3.800 rpm;  
Dimensões: L= 145mm x P= 130mm x A= 160 mm;  
- Potência do motor: 130w. 
-Tensão de funcionamento: 220 volts 
- Treinamento e instalação dos equipamentos; 
- Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

 

UN 

 

02 750,00 1500,00 

13 

Objeto: MEDIDOR DE PH PORTÁTIL 
Descrição detalhada: 
Digital microprocessado;  
Totalmente microprocessado; Mede pH / mV / ORP e 
temperatura;  
Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se 

UN 01 800,00 800,00 
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usar o equipamento como termômetro;  
Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas 
soluções tampão, informando em caso de problemas;  
Gabinete em ABS, evita corrosão;  
Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura;  
Características técnicas:  
pH: 0 a 14 / resolução 0,01 / exatidão +- 0,01 / incerteza +- 
0,01;  
mV: -1999 a +1999 / resolução 0,01 / exatidão +- 0,1 / 
incerteza +- 0,1;  
Temperatura: 0 a 100ºC / resolução 0,1ºC / exatidão +- 0,3ºC / 
incerteza +- 0,2ºC;  
Calibração: automática c/ tampões pH 6,86 / 7,00 / 7,01 / 4,00 
/ 9,00 e 10,00;  
Alimentação: bateria alcalina ( Volts ou 110 / 220 Volts c/ 
eliminador;  
Garantia do eletrodo de ph 3 meses contra defeito de 
fabricação.  
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220     - Setor: 
CEAMB  

14 

Objeto: pHMETRO DIGITAL DE BANCADA 
 

Descrição detalhada: 

pH  
Faixa de medição 0,0 a 14,0 pH 
Resolução 0,01pH 
Precisão Relativa ± 1% 
Pontos de Calibração 2 
Milivolts  
Faixa de medição  -2000mV a +2000mV 
Resolução 1mV 
Precisão Relativa ± 1% 
Temperatura  
Faixa de medição 0  a  45ºC 
Resolução 0,01 ºC 
Precisão Relativa ± 1% 
Geral  
Display LCD    31/2 digitos 

un 08 700,00 5.600,00 
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Acessórios  
Termocompensador de temperatura transdutor de 27hão27um 
instrução de operação manual em 27hão27umér 
maleta de transporte SIM 
Suporte de sondas  SIM 
Eletrodo de vidro com proteção destacável e conector BNC: 
02 unidades ADICIONAIS 
 
Garantia 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano 
onde deve contemplar suporte, manutenção ou conserto; 
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu 
bom funcionamento; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

15 

Objeto: DESTILADOR DE NITROGÊNIO TIPO KJELDHAL 
Descrição detalhada: 
-Controle de temperatura: Eletrônico/Analógico. 
-Potência da resistência: 1500 Watts. 
-Gabinete em aço inoxidável. 
-Caldeira em vidro borossilicato embutida com enchimento 
semi automático. 
-Sensor para indicação do nível da caldeira. 
-Dispositivo de segurança para visualização do nível da 
caldeira. 
-Conexão tipo Kjeldhal com copo dosador e válvula Stop-Flow 
em vidro borossilicato 
-Segurança: Protetor em acrílico na parte frontal. 
-Dimensão total: L=290 x P=330 x A=750mm. 
-Capacidade de destilação: 18mL. 
-Tensão: 220 Volts.  
-01 pç. Tubo micro de 25x250mm com orla em vidro 
borossilicato. 
- 02 pç. Fusível. 

UN 02 3.450,00 6900,00 
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- Manual de Instruções e Certificado de Garantia. 
- Treinamento e instalação dos equipamentos; 
- Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB / COTAM. 

16 

Objeto: BLOCO DIGESTOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO  
Descrição detalhada: 
- caixa externa em aço inox AISI 304, acabamento polido 
- isolação em fibra cerâmica de alta densidade entre o bloco 
de alumínio e a caixa externa; 
- bloco de aquecimento em alumínio fundido, moldado para 40 
furos; 
- capacidade para 40 provas, para tubos de ensaio de ate 25 
mm de diâmetro; 
- dimensões em mm: L=430 x P=320 x A=330; 
- resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304, 
encapsulada no bloco; 
- controlador eletrônico de temperatura microprocessado, - - 
Leitura digital do processo, para trabalhos de 7 a 450 oC, 
sensibilidade de 1 C, caixa de comando em chapa de aço inox 
AISI 304, com cabos de conexão de 1,5 m. para instalação no 
lado externo da capela de digestão 
Acessórios: 
- galeria transportadora em alumínio, para: 40 tubos micro 
com orla medindo 25 X 250 mm, para amostras de ate 50 ml; 
- 40 tubos de ensaio com orla, em vidro borosilicato com 
dimensões de diâmetro de 25 x altura de 250 mm. 
Energia: 
- capa protetora sobre as conexões elétricas. 
- cabo de energia com isolação e plug de três pinos, sendo 
duas fases e um terra, conforme NBR NM 243 e NBR 14136 
- 2000 Watts, 220 Volts, 50/60 hz. 
- com manual de instruções e certificado de garantia com 
certificado de 28hão28uméri rastreavel a rbc e 28hão28um 
- Controlador de temperatura digital 
- Manual de Instruções e Certificado de Garantia. 
- Treinamento e instalação dos equipamentos; 
- Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 

UN 01 2.990,00 2990,00 
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Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

17 

OBJETO: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES 
Descrição detalhada: 
- Estrutura construída em fibra de vidro, com espessura de 3 
mm,  laminada com reforços para evitar o flexionamento das 
paredes;  
- Dimensões 150 x 130 x 73 cm (largura x altura x prof.)  
- Formato com aerodinâmica de exaustão; 
- Porta em acrílico transparente, com deslocamento vertical 
(tipo guilhotina) e sistema de contrapesos que permitem 
ajustar a abertura em qualquer ponto;  
- Iluminação interna tipo fluorescente; 
- Painel à esquerda com interruptores, exaustores e 
iluminação, registros para água e gás; 
- Duas tomadas externas, capacidade até 15ª cada; 
- Dutos de exaustão em PVC rígido branco, com turbina em 
material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com 
diâmetro de 200 mm, caracol em fibra de vidro e ventoinha 
em plástico de engenharia 
- Exaustor do tipo centrífugo com motor blindado IP54 
potência ½ CV; 
 - Capacidade de exaustão mínina de 60 m3/min.; 
- Luminária isolada IP44, com lâmpada incandescente base 
E-27; 
- Interruptores para luminária e exaustor; 
- Cabo de força com cabos 4 mm, duas fases + terra;  
- Tensão de 110 ou 220 Volts;  
- Acompanha manual de instruções. 
-Treinamento e instalação dos equipamentos; 
-Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
- Manual de Instruções com Termo de Garantia. 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

UN 01 5.625,00 5625,00 

18 

Objeto: Capela de Exaustão de Gases Grande 
 
Descrição detalhada: - Fibra de vidro laminada com reforços 
para evitar o flexionamento das paredes;  
- Formato com aerodinâmica de exaustão; 
- Porta em vidro temperado, com deslocamento vertical (tipo 

UN 02 12.900,00 25.800,00 
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guilhotina) e sistema de contrapesos que permitem ajustar a 
abertura em qualquer ponto;  
- Abertura máxima da porta: 80 cm; 
- Iluminação interna tipo fluorescente; 
- Painel à esquerda com interruptores, exaustores e 
iluminação, registros para água e gás; 
- Duas tomadas externas, capacidade até 15ª cada; 
- Exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com 
turbina em material resistente aos 
gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200mm; 
- Motor blindado de 1/2 HP, de ventilação externa, proteção IP 
54; 
- Cabo de força com cabos 4 mm, duas fases + terra;  
- Acompanha manual de instruções. 
Volts: 220V; Watts: 300; Peso: 40 Kg; 
- Dimensões úteis (cm): 90 X 150 X 70; Dimensões externas 
(cm): 185 X 152 X 72. 
 
Garantia 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano 
onde deve contemplar suporte, manutenção ou conserto; 
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu 
bom funcionamento; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Instalação 
A instalação da capela correrá por conta do fornecedor. Os 
materiais necessários (tubos de PVC de 200mm, juntas, 
bifurcações, cola, transporte do material, mão-de-obra e, se 
necessário, passagem e hospedagem do instalador por conta 
do fornecedor do equipamento. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

19 

OBJETO: MESA AGITADORA ORBITAL 
Descrição detalhada: 
- Agitação: 30 a 200 rpm 

UN 01 3.200,00 3200,00 
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- Controle de agitação: analógico 
- Motor: corrente contínua 100W 
- Capacidade: 12 erlenmeyer de 125 mL ou 12 x 250 mL ou 8 
x 500 mL 
- Gabinete: em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e 
pintura eletrostática. 
- Dimensões: L=370 x P=300 x A=170 mm (sem plataforma) 
- Peso: 16 kg 
- Potência: 100 Watts 
- Tensão: 220 Volts. 
- 02 pçs. Fusível extra. 
- Manual de Instruções com Termo de Garantia. 
-Treinamento e instalação dos equipamentos; 
-Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

20 

OBJETO: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 
Descrição detalhada: 
- Temperatura na amostra: 50 a 180°C em 1 hora (Becker de 
1000 mL com glicerina) 
-Controlador de temperatura: Digital microprocessado com 
sistema PID e Certificado de Calibração RBC. 
-Controle de rotação e temperatura: digital PWM 
microcontrolado com regulagem de 1 a 99% no display. 
- Precisão de controle: ± 0,2°C. 
- Uniformidade: ± 0,3°C.  
- Potência da Resistência: 1000 Watts. 
- Rotação: 100 a 2000 RPM. 
-Controle de rotação: Eletrônico/Analógico. 
-Gabinete em aço carbono com tratamento anti corrosivo e 
pintura eletrostática. 
-Plataforma em alumínio polido ø 200mm. 
-Capacidade de agitação: ±12 litros. 
-Dimensão total: L=200 x = P=300 x A=160mm. 
-Potência: 1050 Watts. 
-Tensão: 220 Volts. 
- 01 pç. Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon. 
- Manual de Instruções e Certificado de Garantia. 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 

UN 01 2.100,00 2100,00 
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Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

21 

Objeto: Agitador magnético com aquecimento 
 
Descrição detalhada: agitador magnético com aquecimento, 
com capacidade para agitação de até 4 litros de líquido. 
Temperatura controlada por termostato na faixa de 50 a 
320°C, com corpo em chapa de aço revestido de epóxi, com 
controle de rotação eletrônico, 220 V, 60 Hz. Garantia mínima 
de 12 meses, acompanha manual de instruções. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 01 890,00 890,00 

22 

Objeto: Agitador magnético de bancada com aquecimento 
 
Descrição detalhada: Caixa construída em alumínio injetado; 
Acabamento em pintura 32hão32; 
Plataforma de aquecimento em alumínio maciço; 
Painel frontal com dois quinobs para controle da velocidade 
de agitação e temperatura; 
Leds indicativos; 
Controle de rotação linear por circuito eletrônico; 
Controle de operação colocados em um único painel, 
localizado na parte frontal do aparelho; 
Temperatura na plataforma regulável de ambiente até 350ºC; 
Capacidade de agitação de 8 litros para viscosidade próxima 
da água; 
Velocidade regulável de 50 até 1.515 rpm; 
Área mínima da plataforma 160 x 120 mm; 
O equipamento deve atender as normas ABNT / NBR de 
segurança e construção; 
Cabo de força incorporado ao conjunto, de fácil conexão e 
isento de riscos elétricos; 
Acompanhar (06) barras magnética; 
Alimentação: 220 Volts 
 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

UN 12 440,00 

 

5.280,00 
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Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

23 

OBJETO: CHAPA AQUECEDORA 
Descrição detalhada: 
- caixa em chapa de aço inox AISI 304 
- dimensões em mm: L=400 mm X P=300 mm, peso 10 KG. 
- quatro pés com regulagem de nível 
Termostatização: 
- plataforma em alumínio laminado, medindo: 400 x 300 mm. 
Espessura de 22 mm; 
- resistência em fio níquel cromo, revestida em mica e 
externamente blindada em aço inox; 
- controlador eletromecânico de temperatura, embutido no 
corpo do aparelho com regulagem de 50 C a 300 C, variação 
de +/-5 C. 
- chave liga/desliga e disjuntor instalados no painel 
Energia: 
- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla 
isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 
14136 
- 2400 watts, 220 volts, 60 HZ 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

UN 01 1.900,00 1900,00 

24 

Objeto: Chapa Aquecedora 30 x 40 cm 
 
Descrição detalhada: plataforma em aço inox de 30 x 40 cm, 
com termostato até 250 ºC. Principais Características: chapa 
aquecedora com plataforma retangular em aço inox, medindo 
30x 0 cm; regulagem de temperatura até 250ºC, através de 
termostato; consumo máximo de 2000 w; dimensão externa: 
400 x 150 x 320 mm, Tensão: 220V. 
 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 

un 02 
1.200,0

0 
2.400,00 
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Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

25 

Objeto: DISPERSOR DE SOLOS 
Descrição detalhada: 
Dispersor de solos com copo de aço inox e chicanas, 
com 3 rotações, 10000, 14000 e 17000 rpm (sem carga) 
conforme norma NBR 7181 
- Tensão de 220 volts, 50 / 60Hz,  
- Procedência americana. Conforme NBR 7181, 6508; DNER-
ME 051 
 
 Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

UN 01 2.300,00 2300,00 

26 

Objeto: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGO 
MONOESTÁGIO 
Descrição detalhada:  
- Bomba centrífuga multiuso, 
- Rotor do tipo fechado, reforçado com fibra de vidro; 
- material da carcaça em termoplásticos reforçados com fibra 
de vidro, de forma a não contaminar o líquido bombeado; 
- Vedação do eixo: selo mecânico; 
- conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola 
de aço inox e as Faces de vedação em grafite e cerâmica.  
- Temperatura de Trabalho do líquido ate 70ºC 
- Motor elétrico: ½ CV, II pólos, monofásico, 1750 RPM, 60 HZ 
tensão de 110 V ou 220 V, eixo em aço carbono,  Grau de 
Proteção: IP 21, Isolamento: Classe “B”, altura manométrica 
mínima de 10 MCA, vazão mínima de 5 m3/h. 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

UN 02 450,00 900,00 

27 

Objeto: FORNO MUFLA MICROPROCESSADO 
Descrição detalhada: 
- Escala de temperatura de trabalho: entre 7oC  e 1200ºC. – 
Caixa externa em inox; 
-Dimensões internas: L=150 x A=100 x P=200mm e 
dimensões externas em 300 x 380 x 400 mm (LxPxA); 
- Dotado de memória não volátil que guarda a última 
operação, contando ainda com efeito timer-stop para início e 
fim de programação 

UN 01 4.750,00 4750,00 
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- Porta com contra peso e abertura tipo bandeja; 
- Controlador eletrônico microprocessado de temperatura 
com precisão de ± 7ºC, resolução de 1ºC; 
- Precisão de controle em um único ponto: ± 7ºC; 
- Bifásico 
- Potência de 1700 watts; 
- Acompanhado de manual de Instruções 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

28 

Objeto: CONDUTIVIMETRO DIGITAL 
Descrição detalhada: 
-Equipamento microprocessado que permite a análise de 
condutividade e temperatura, além de sólidos totais 
dissolvidos (STD, a partir de programação do fator), de 
soluções aquosas e alcoólicas, com alta precisão e 
repetibilidade; 
-Visor alfanumérico que apresenta os valores de 
condutividade e temperatura simultaneamente. Durante o 
manuseio, o visor mostra ao usuário informações passo-à-
passo, evitando erros operacionais. A leitura torna-se estável 
após alguns segundos, garantindo dessa forma uma leitura 
confiável. 
-Realiza a compensação da temperatura automaticamente, 
através de um termo compensador em aço inox, 
apresentando valores de condutividade já corrigidos à 
temperatura padrão de análise. 
Características gerais: 
- Faixa de leitura de condutividade em soluções aquosas: 0 
até 200.000 µS/cm com seleção automática. 
Escalas:   Resolução: 
0 a 2  S/cm 0,001  S/cm 
0 a 20  S/cm 0,01  S/cm 
0 a 200  S/cm 0,1  S/cm 
0 a 2.000  S/cm 1  S/cm 
0 a 20.000  S/cm 0,01 mS/cm 
(0 a 20 mS/cm)   
0 a 200.000  S/cm 0,1 mS/cm 
(0 a 200 mS/cm) 
- Faixa de leitura de condutividade em soluções alcoólicas : 0 
até 200.000 µS/cm com seleção automática. 

UN 01 1.400,00 1400,00 
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Escalas:   Resolução: 
0 a 2  S/m 0,001  S/m 
0 a 20  S/m 0,01  S/m 
0 a 200  S/m 0,1  S/m 
0 a 2.000  S/m 1  S/m 
0 a 20.000  S/m 0,01 mS/m 
(0 a 20 mS/m) 
0 a 200.000  S/m 0,1 mS/m 
(0 a 200 mS/m) 
- Concentração: 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5% 
- Salinidade: 0% a 4,5% 
- Exatidão e incerteza para condutividade: 2% fundo de 
escala; ± 1% 
- Faixa de leitura de temperatura: -5º até 120ºC; resolução 
0,1º C 
- Exatidão e incerteza para temperatura : ± 0,3º C; ± 0,2ºC 
- Voltagem : 110/220 VAC por chave seletora 
- Saída : serial RS232C para conexão à PC e coleta dos 
valores condutividade e temperatura 
- Conector da célula : tipo BNC e do termocompensador tipo 
RCA 
- Acompanham o equipamento : 01 CÉLULA de condutividade 
para água, ref. TEC-4MP-D, K=1 elevado -1, com 1 metro de 
cabo e conector BNC, termocompensador em aço inox, 
soluções padrão de condutividade 146,9 mS/cm, suporte para 
célula e termocompensador e manual de instruções. 
- Acompanhado de manual de Instruções 
-Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

29 

Objeto: AUTOCLAVE VERTICAL 
Descrição detalhada: 
-Autoclave Vertical Capacidade interna de 150 litros; 
Câmara simples para esterilização de materiais e utensílios 
diversos; 
Gabinete em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e 
acabamento em 36hão36 eletrostático; 
Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; 
Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e polido; 
Vedação com perfil de silicone; 

UN 01 9.000,00 9000,00 
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Válvula de segurança e controle de pressão por meio de 
contra peso regulável; 
Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da 
tampa; 
Resistência tubular de imersão blindada; 
Manômetro com escala de pressão e temperatura; 
Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kg/cm2 que corresponde 
a 127ºC; 
Painel com chave seletora de temperatura com 2 posições, e 
instrução de uso; 
Cestos internos em aço inox AISI 304 ( 2 cestos); 
Registro para drenagem e limpeza da câmara de 
esterilização; 
Dimensões internas: Diâmetro de 500x 800 mm altura; 
Dimensões externas: A= 1.400 x L= 600 x P= 720 mm; 
6.000 Watts, 220 Volts. 
Peso líquido: 160 Kg. 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

30 

Objeto: TEODOLITO ELETRÔNICO 
Descrição detalhada: 
- Imagem direta;  
- Abertura de objetiva de 40 (quarenta) mm, ou melhor;  
- Campo de visão de 1° 30’ (um grau e trinta minutos), ou 
melhor;  
- Possuir duplo display de alta resolução; 
- Possuir interface mínima RS232; 
- Deve possuir nível tubular de 30”/2mm ou mais sensível; 
- Possuir nível circular de 10’/2mm ou melhor; 
- Aumento da luneta de 30 (trinta) vezes; 
- prumo laser ou no mínimo prumo óptico com capacidade de 
aumento de 3x (vezes) e focagem mínima de 0,3m, ou 
melhor; 
- Base nivelante destacável; 
- Leitura digital na tela de cristal líquido com menu em 
português;  
- Mostrar percentual de rampa;  
- Leitura angular de 1” (um segundo) ou melhor, nos sentidos 
horário e anti-horário;  
- Precisão angular de 6” (sete segundos) ou melhor;  
- Tela de cristal líquido com iluminação para trabalhos 

UN 01 6.000,00 6000,00 
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noturnos;  
- Teclado que possibilite a introdução dos ângulos;  
- Leitura de porcentagem;  
- Leitura à direita ou à esquerda;  
- Zeragem de ângulo horizontal;  
- Equipamento à prova d´água e poeira (IP 66);  
- Autonomia mínima de energia de 70 horas utilizando apenas 
2 baterias internas e removíveis;  
- Possuir configurações de auto desligamento; 
- Garantia de 1 (um) ano; 
- Suporte técnico gratuito durante o período da garantia; 
- 1 (um) dia de treinamento gratuito no IFBA, Campus de 
Vitória da Conquista-BA 
- Acessórios mínimos:  
- 1 (uma) base nivelante com prumo óptico; 
- 1(um) tripé de alumínio extensível com duplo sistema de 
trava;  
- 2 (duas) balizas;  
- 1 (uma) mira de alumínio de encaixe de 4 m (quatro metros) 
com níveis esféricos; 
- 2 (duas) Baterias recarregáveis; 
- 1 (um) Carregador de baterias; 
- 1 (um) Estojo original para transporte; 
- 1 (um) capa de transporte para tripé; 
- 2 (dois) níveis de cantoneira; 
- 1 (um) Manual em português 
Local de Entrega: Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê. 
Vitória da Conquista – BA. CEP:45030-220 – Setor: 
CEAMB (Coordenação de Engenharia Ambiental) 

31 

Objeto: Barrilete 
 
Descrição detalhada: barrilete em PVC, com capacidade 
para 10 litros, indicado para armazenagem de água 
purificada, diâmetro: 204 mm. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 01 162,00 162,00 

32 

Objeto: Cuba para eletroforese vertical completa 
 
Descrição detalhada: cuba para eletroforese vertical dupla, 
moldada em acrílico transparente, especialmente 
desenvolvida para o preparo e corrida de quatro (04) géis (10 

UN 01 1.450,00 1.450,00 
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x 10 cm) simultâneos. Acompanha: conjunto (duas peças) de 
espaçadores para serem utilizados na produção de géis 10 x 
10 cm; pente em polipropileno, na cor branca, para uso em 
sistema de eletroforese vertical 10 x 10 cm, com 08 poços x 1 
mm, compatível com multicanal; placa em vidro entalhada 
com espaçadores 1 mm, para uso em sistema de eletroforese 
vertical, com dimensões 10 x 10 cm (duas peças). 
Acompanha manual de instrução. Garantia mínima de 12 
meses. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

33 

Objeto: Fonte para eletroforese 
 
Descrição detalhada: fonte para eletroforese digital, 3000 V, 
200 mA, 100 watts, bivolt. Utilizada para gel de agarose, 
sistema de gel submarino, transferências eletroforéticas, gel 
horizontal, mini-gel horizontal, mini-gel vertical, eletroeluição. 
Acompanha manual de instruções e garantia mínima de 12 
meses. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 01 1.750,00 1.750,00 

34 

Objeto: Jogo de carregadores para centrífuga SISLAB 
 
Descrição detalhada: jogo de carregadores para centrífuga 
SISLAB, com 20 orifícios para tubos de 15 mL. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 01 310,00 310,00 

35 

Objeto: Bloco digestor de proteínas  
 
Descrição detalhada: bloco digestor de proteínas Kjeldahl 
microprocessado, com scrubber. Composto por bloco 
aquecedor para oito (08) provas, com suas respectivas 
tampas e tubos em resina antiaderente, rampa de exaustão e 
bomba de hidrovácuo. Corpo externo e caixa de comando 
totalmente em aço inox, com isolamento térmico do corpo e 
dos comandos, bloco aquecedor em alumínio fundido. Para 
ser utilizado com tubos de digestão de 50 mm de diâmetro 
com 250 mm de altura, com orla e rosca. Possuindo 
controlador eletrônico microcontrolado da temperatura com 

UN 01 4.800,00 4.800,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

40 
 

duplo display, sendo o verde é para programação e o 
vermelho para indicação da temperatura atual, com as 
funções de set point, sintonia e PID; sensor de temperatura 
incorporado ao aparelho com sensibilidade de 0,1°C. 
Contendo galeria para suporte, colocação dos tubos sobre o 
bloco e retirada das amostras, com estante para resfriar os 
tubos. Rampa de exaustão em vidro com conexões 
independentes para cada prova, com válvula stop flow para 
controle da exaustão. Acompanhado de bomba de hidrovácuo 
com câmara interna de polipropileno, tanque em aço inox, 
cabo de força com duplo isolamento e plug com três pinos: 
duas fases e um terra NBR13249. Acompanha 08 tubos 
reforçados de vidro borossilicato 50 mm de diâmetro e 250 
mm de altura com rosca e orla, tampas e dutos em resina 
antiaderente, rampa de exaustão de gases, sistema de 
lavagem de gases, bomba de hidrovácuo resistente aos 
ácidos do tipo scrubber manual de instruções. Garantia 
mínima de 12 meses. Voltagem: 220 V. Potência: 2.200 W. 
Dimensões (A L P) cm: 33 x 72 x  16. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

36 

Objeto: Medidor de Atividade de Água 
 
Descrição detalhada: Medidor de Atividade de Água com 
variação de 0 a 1 Aw (resolução de 0,001), temperatura de 
trabalho de 0 a 50 °C (resolução 0,01 °C). Display de cristal 
líquido e voltagem de 220 V. Deve vir acompanhado de 
recipientes para leitura das amostras 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 01 18.000,00 18.000,00 

37 

Objeto: Fundo para peneira 
 
Descrição detalhada: fundo para peneira, em aço inox, com 
diâmetro de 203,2 milímetros. 

UN 01 72,00 72,00 
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 Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, 
CEP 45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: 
COPAM 

38 

Objeto: Peneira em aço inox Tyler 09 
 
Descrição detalhada: peneira em aço inox, para análise e 
controle granulométrico, 8 x 2, com diâmetro de 203,2 mm, 
41hão41 09, altura de 50,8mm. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

 
UN 

 
01 130,00 130,00 

39 

Objeto: Peneira em aço inox Tyler 16 
 
Descrição detalhada: peneira em aço inox, para análise e 
controle granulométrico, 8 x 2, com diâmetro de 203,2 mm, 
41hão41 09, altura de 50,8mm. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

 
UN 

 
01 130,00 130,00 

40 

Objeto: Peneira em aço inox Tyler 20 
 
Descrição detalhada: peneira em aço inox, para análise e 
controle granulométrico, 8 x 2, com diâmetro de 203,2 mm, 
41hão41 09, altura de 50,8mm. 
 
 Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, 
CEP 45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: 
COPAM 

 
UN 

 
01 130,00 130,00 

41 

Objeto: Peneira em aço inox Tyler 28 
 
Descrição detalhada: peneira em aço inox, para análise e 
controle granulométrico, 8 x 2, com diâmetro de 203,2 mm, 
41hão41 09, altura de 50,8mm. 
 
 Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, 
CEP 45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: 
COPAM 

 
UN 

 
01 130,00 130,00 

42 

Objeto: Peneira em aço inox Tyler 35 
 
Descrição detalhada: peneira em aço inox, para análise e 
controle granulométrico, 8 x 2, com diâmetro de 203,2 mm, 

 
UN 

 
01 130,00 130,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

42 
 

42hão42 09, altura de 50,8mm. 
 
 Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, 
CEP 45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: 
COPAM 

43 

Objeto: Peneira em aço inox Tyler 48 
 
Descrição detalhada: peneira em aço inox, para análise e 
controle granulométrico, 8 x 2, com diâmetro de 203,2 mm, 
42hão42 09, altura de 50,8mm. 
 
 Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, 
CEP 45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: 
COPAM 

 
UN 

 
01 130,00 130,00 

44 

Objeto: Peneira em aço inox Tyler 65 

Descrição detalhada: peneira em aço inox, para análise e 
controle granulométrico, 8 x 2, com diâmetro de 203,2 mm, 
42hão42 65, altura de 50,8mm. 
 Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, 
CEP 45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: 
COPAM 

 
UN 

 
01 140,00 140,00 

45 

Objeto: Peneira em aço inox Tyler 80 
 
Descrição detalhada: peneira em aço inox, para análise e 
controle granulométrico, 8 x 2, com diâmetro de 203,2 mm, 
42hão42 09, altura de 50,8mm. 
 
 Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, 
CEP 45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: 
COPAM 

 
UN 

 
01 130,00 130,00 

46 

Objeto: Peneira em aço inox Tyler 100 
 
Descrição detalhada: peneira em aço inox, para análise e 
controle granulométrico, 8 x 2, com diâmetro de 203,2 mm, 
42hão42 09, altura de 50,8mm. 
 
 Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, 
CEP 45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: 
COPAM 

 
UN 

 
01 130,00 130,00 

47 
Objeto: Tampa para peneira 
 

UN 1 75,00 75,00 
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Descrição detalhada: tampa para peneiras granulométricas, 
em aço inox, com diâmetro de 203,2 mm. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

48 

Objeto: Balde Oval 
 
Descrição detalhada: Balde oval de inox AISI 304, 
capacidade de 15 Litros, com graduação, bico e alça 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 03 100,00 300,00 

49 

Objeto: bomba de vácuo e ar comprimido 
  
Descrição detalhada:  
* opera alternadamente em sistema de vácuo e ar 
comprimido, conforme a necessidade do usuário; 
* alça para transporte; 
* vacuômetro; 
* manômetro; 
* válvula de regulagem; 
* tomadas de mangueira; 
* filtros; 
* opera em vácuo ou compressor; 
* fácil manuseio; 
* compacta e leve; 
* baixa vibração; 
* custo baixo de manutenção; 
* sistema de palhetas rotativas lubrificadas a óleo; 
* rotação da bomba 1700 rpm; 
* deslocamento máximo: 2,0 cfm / 3,5 m3/hora / 56 l/m; 
* vácuo máximo: 890 mbar / 685 mm/hg / 27 pol/hg; 
* motor: 1/4 cv / corrente monofásico; 
* dimensão (lxcxa): 150 x 415 x 250 mm; 
Alimentação 220v 60 hz 
• a garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano 
onde deve contemplar suporte, manutenção ou conserto; 
• troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom 
funcionamento; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao ifba (ou deslocamento 
do equipamento a assistência técnica) para 

Un 04 1.450,00 
 

5.800,00 
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manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de entrega: BR 367, Km 57,5, bairro: Fontana I, Cep: 
45.810-000, Porto Seguro – BA  - Setor: Copam. 

50 

Objeto: Lupa 
 
Descrição detalhada: 

 
 

fixador para bancada tipo morsa 

por acrílico 
 

 
 

 
Acessórios: 
 Lâmpada (já instalada), cabo de alimentação (embutido), 
fixador para bancada tipo morsa e manual de instruções. 

 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

un 08 145,00 1.160,00 

51 

Objeto: Manta aquecedora para balão de 1000 ml 
 
Descrição detalhada: Capacidade: Para balão de 1000 ml, 
com regulador de potência, internamente confeccionada em 
tecido de fibra de vidro com resistência incorporada, 
externamente em chapa com pintura epóxi, temperatura 
máxima de 300°C,  
Voltagem: 220 V 
Frequência: 60 Hz 
 
Garantia 
 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano 
onde deve contemplar suporte, manutenção ou conserto; 
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu 
bom funcionamento; 
 

un 06 370,00 2.220,00 
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Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 
 

52 

Objeto: Manta aquecedora para balão de 250 ml 
 
Descrição detalhada: Capacidade: Para balão de 250 ml, 
com regulador de potência, internamente confeccionada em 
tecido de fibra de vidro com resistência incorporada, 
externamente em chapa com pintura epóxi, temperatura 
máxima de 300°C,  
Voltagem: 220 V 
Frequência: 60 Hz 
 
Garantia 
 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano 
onde deve contemplar suporte, manutenção ou conserto; 
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu 
bom funcionamento; 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 
 

un 06 340,00 2.040,00 

53 

Objeto: Banho-maria digital microprocessado 
 
Descrição detalhada: 

 Gabinete em fibra de vidro laminado resistente à corrosão e 
altas temperaturas;  

arredondados;  
 

 

ambiente até 110ºC;  
 
 

de 104 / 75 e 45 mm ( Total de 8 bocas );  
r de temperatura analógico com potenciômetro 

de ajuste;  
 
 

un 02 1.950,00 3.900,00 
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 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

54 

Objeto: Banho de ultra-som 
 
Descrição detalhada: Com aquecimento, com timer digital de 
30 minutos, dimensões da cuba: 151 x 142 x 100 mm, com 
capacidade para até (dois) 2 L, acompanhado de tampa em 
PET e cesto interno em inox. 
 
Tensão: 220 V. 
 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

un 02 920,00 1.840,00 

55 

Objeto: Extrator de gorduras tipo Soxhlet 
 
Descrição detalhada: para extrações de gordura, através de 
solventes em rações, grãos, solos, alimentos em geral, nos 
efluentes domésticos e industriais. Gabinete construído em 
aço inox AISI 304 com pintura eletrostática anticorrosiva.  
Vidraria em Borosilicato com 06 conjuntos de condensadores 
tipo serpentina, extratores/recuperadores 
Bloco de aquecimento usinado. 
Resistência bastão blindada em inox 
06 tubo reboiler diâmetro de 60 mm conjunto cônica 
esmerilhada de 250 ml. 
36 Cartuchos extratores de celulose. 

un 01 7.500,00 7.500,00 
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Manifold com entrada e saída independentes para fluidos. 
Alimentação 220V, potencia 1000 W. 
Faixa de trabalho: Temperatura: Até 250 ºC.  
Dimensões: L=600 x P=180 x A=600mm.  
Acompanha manual de instrução 
 
Acessórios: 
 

 Vidraria em Borosilicato com 06 conjuntos de condensadores 
tipo serpentina, extratores/recuperadores; 

 06 tubo reboiler diâmetro de 60 mm conjunto cônica 
esmerilhada de 250 ml. 

 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

56 

Objeto: Estufa de Esterilização e Secagem – DIGITAL E 
INOX INTERNO 
 
Descrição detalhada: Estrutura externa em chapa de aço, 
revestida com pintura epóxi eletrostática; 
Câmara interna e almofada da porta, em aço inox 430 com 
polimento tipo espelho; 
Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção 
natural; 
Porta em fecho magnético; 
Vedação da porta em perfil de silicone; 
Dois trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; 
Faixa de trabalho mínimo de +15ºC acima da temperatura 
ambiente a +200ºC; 
Controlador eletrônico microprocessado, programação e 
indicação digital da temperatura através de termômetro digital 
com as funções programáveis de: Timer com alarme sonoro, 
Set Point e PID com Auto-Tuning. 
Resolução do controle de temperatura de +/- 1ºC e 
homogeneidade do sistema de +/- 4ºC; 

UN 02 2.200,00 4.400,00 
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Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; 
Acompanha 01 prateleira e manual de instruções; 
Cabo de energia elétrica com dupla isolação e plug de três 
pinos, duas fases e um terra, NBR 13249; 
Volume interno de 30 litros; 
Peso líquido 22 Kg; 
Peso bruto 25 Kg; 
Dimensões externas: A=54xL=42xP=40 cm; 
Dimensões internas: A=32xL=30xP=30 cm; 
Alimentação 220V 60 Hz 
 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

57 

Objeto: Centrífuga de Bancada 
 
Descrição detalhada: 
-Centrífuga de mesa para uso laboratorial 
-Capacidade máxima: 8 x15ml 
-Velocidade máxima: 6.000 rpm. 
-Força centrífuga máxima (FCR): 3.461 xg. 
-Display digital com visualização dos parâmetros de tempo, 
velocidade em 48hã e força centrífuga relativa em xg. 
-Microprocessada. 
-Estrutura externa em chapa de aço, pintura em epóxi com 
acabamento de qualidade. 
-Tecla para centrifugações rápidas. 
-Motor por indução livre de escovas e manutenção.  
-Tecla para abertura automática da tampa. 
-Inclui rotor de ângulo fixo de 45° com capacidade máxima de 
8 x 15ml com taxa máxima para aceleração de 26  segundos. 
- Adaptadores para tubos cônicos de 10 mL e 8 mL 
- Fornecer com 16 tubos de 15 mL; 16 tubos de 10 mL e 16 
tubos de 8 mL 
-Faixa de controle de tempo: 1-99 min 
-Opções para controle de tempo: 1-99 min ou corrida contínua 

UN 01 3.800,00 3.800,00 
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ou  
-Freqüência: 60Hz. 
-Emissão elétrica: sob controle das seguintes normas: EN 
55011 grupo 1, classe B, EN 61000- 3-2, EN61000-3-3. 
-Imunidade elétrica: sob o controle da norma EN 61000-6-1. 
- Voltagem: 220 volts 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano 
onde deve contemplar suporte, manutenção ou conserto; 
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu 
bom funcionamento; 
• A empresa/fornecedor deve ter suporte técnico on line, site, 
telefone ou outro  
meio para eventuais esclarecimentos técnicos. 
• O suporte deve ser permanente ou enquanto durar a 
garantia do equipamento; 
• O manual do equipamento deve vir em português impresso 
e/ou em CD-ROM; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 
 

58 

Objeto: Carrinho de laboratório para Transporte 

Descrição detalhada: 

 Conjunto multifuncional Shelf Cart;  
 Três (3) bandejas;  
 Medidas entre as bandejas de 32 cm;  
 Bandejas plásticas de alta resistência, inclusive a 

produtos químicos;  
 Suportes laterais reforçados;  
 Rodízios de 4”;  
 Capacidade de carga de até 150 Kg;  
 Medidas mínimas: L= 50 x P= 111 x A= 111 cm. 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 

UN 02 990,00 1980,00 
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45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

59 

Objeto: TERMÔMETRO DIGITAL 
 

Descrição detalhada: 

Display de Cristal Líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos 
Escala de Medição:-50 a 1300°C / -58 a 1999°F 

Escalas Precisão 
Resoluçã
o 

-50ºC a 199,9ºC ± 0,5% + 2ºC 0,1ºC 

Acima de 200°C ± 1,5% + 2ºC 1ºC 

-58ºF a 199,9ºF ± 0,5% + 2ºF 0,1ºF 

Acima de 200ºF ± 1,5% + 2ºF 1ºF 

Deve acompanhar Sensor de temperatura:  
- Conector tipo K 
- Haste: 78mm x 3mmØ 
Tempo de Resposta: Aprox. 2,5 vezes por segundo 
Data Hold: Congela a leitura no display 
Temperatura de Operação: 0 a 50ºC 
Umidade de Operação: < 80% RH 
Alimentação: 1 Bateria de 9V 
Dimensões: 147 x 71 x 34mm 
Peso: 200g 
Fabricado conforme a norma: IEC 458 
Fornecido: Estojo, sensor (termopar), bateria de 9V e manual 
de instruções 
Opcional: Sensores (S-01K, S-03K, S-04K, S-05K, S-06K e S-
07K) Maleta para Transporte Mod.MA-800 e Maleta para 
Transporte Mod.MA-810  
e Certificado de calibração. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

un 06 90,00 540,00 

60 

Objeto: Medidor multifuncional de PH / ORP / Condutuvidade / Temperatura / 
Sólidos totais dissolvidos (TDS) / Oxigênio Dissolvido  

 

Descrição detalhada: 

 Digital e Portátil 

 
 
 

un 

 
 
 

02 

 
 
 

2.950,00 

 
 
 

5.900,00 
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 Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos 

 Especificações técnicas 
 
Escalas: 
0 a 14pH 
0 a ±1999mV 
0.2 a 1.999mS 
2 a 19.99mS 
0 a 65°C (ATC) 
32 a 149°F (ATC) 
132 a 1320PPM 
1320 a 13.200PPM 
0 a 20.0mg/L 
 
Resoluções: 
0.01pH 
1mV 
0.001mS 
0.01mS 
0.1°C 
0.1°F 
1PPM 
10PPM 
0.1mg/L 
 
Precisão: 
±(0.02pH + 2d) 
±(0.5% + 2d) 
±(3% + 1d) 
±(3% + 1d) 
±0.8°C 
±1.5°F 
±(3% + 1d) 
±(3% + 1d) 
±0.4mg/L 

 Tempo de resposta: 0.8 seg. 

 Compensação de temperatura: Manual / automática 

 Calibração: Botão para calibrar o pH7, pH4 e pH10 

 Memória: Máx. e mín. 

 Desligamento: Manual / automático 

 Alimentação: 1 bateria de 9V ou similar 
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 Interface serial: RS-232 
 
Acessórios: 

 01 Cabo de conecção para RS-232 

 01 Eletrodo de ORP (Potencial de Oxi-Redução) 
Escala:-1,999mV a 1,999mV 

 01 sensor de condutividade Precisão: ± (3% e.c. + 1 
dígito) 
Temperatura: 
0 a 60ºC / 32 a 140ºF 
0,1ºC/0,1ºF 
- Precisão: 0,8ºC / 1,5ºF 

 01 sensor de temperatura Resolução: 0,1ºC / 0,1ºF. ; 
Precisão: 0,8ºC / 1,5ºF 

 01 sensor de oxigênio dissolvido Sonda de 
Oxigênio do tipo polarográfica com sensor de 
temperatura incorporado Com compensação de 
temperatura automática. Acompanhar conjunto de 
ponta completa do sensor, Diafragma (o5 unidades) e 
solução eletrolítica. 

 01 eletrodo de pH combinado. Conector BNC 

 01 Maleta para Transportes, Dimensões mínimas: 
460 X 335 X 155 MM 

 01 solução de calibração para condutividade 1413 
mS – 100 mL no mínimo 

 
Garantia/suporte 

 A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 06 
meses onde deve contemplar suporte, manutenção ou 
conserto; 

 Troca ou manutenção de componentes inerentes ao 
seu bom funcionamento; 

 O manual do equipamento deve vir em português; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

53 
 

45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

61 

Objeto: Aparelho para determinação do ponto de fusão 
 
Descrição detalhada: 
 a seco de substâncias; 220V; Dimensões externas (AxLxP) 
12 x 36 x 16; Base em chapa de aço com revestimento em 
epóxi eletrostático; Ocular com lente de aumento, foco 
regulável e removível para sua limpeza; bloco de aquecimento 
em alumínio; Cabo de força com dupla isolação e plug de três 
pinos, dois fases e um terra NBR 13249;  Termômetro de 
vidro de 0 a 300ºC com certificado rastreado pela RBC, 50 
capilares, dispositivo auxiliar de resfriamento e Manual de 
Instruções. 
Base em chapa de aço com pintura em epóxi eletrostático 

 
 

 

direto e controle da temperatura 
mostra 

Tensão: 220 volts 
 
Garantia/suporte 

 A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 06 
meses onde deve contemplar suporte, manutenção ou 
conserto; 

 Troca ou manutenção de componentes inerentes ao 
seu bom funcionamento; 

 O manual do equipamento deve vir em português; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 08 850,00 6.800,00 

62 
Objeto: Evaporador rotativo a vácuo 
 

UN 02 3.850,00 7.700,00 
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Descrição detalhada: 

caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura 
eletrostática em epóxi, cuba de banho em aço inox AISI 304, 
estampada e incorporada ao evaporador, vidraria em 
borossilicato, com retentor primário em PTFE, condensado. 
Motor, controlado por microprocessador com rotação 
controlada de 5 a 240 rpm. 
• Display com tacômetro escala analógica 
• Selo em PTFE de longa duração 
• Suporte com mecanismo rápido de elevação manual 
• Banho de aquecimento esférico com isolamento, em aço 
inox que permite balões de evaporação de 25 a 2000 ml. 
Com indicação e controle digital da temperatura. 
• Resistência blindada embutida, deixando totalmente livre a 
cuba facilitando sua limpeza. 
• Controle de temperatura, com sensor de PT 100 com 
controle de (Temperatura amb. Á 200 ºC) e alarme. 
• Dispositivo para alimentação contínua no balão de 
evaporação 
• Completo com condensador , balões de evaporação, 
condensação de 1 litro, 
Condensador vertical, pinças e grampos de fixação 
Indicação do controle de temperatura 0,1 ºC 
Faixa de trabalho do banho ambiente ate 200ºC 
Suporte com mecanismo rápido de elevação manual, fixação 
por manipulo 
Manual de instruções e garantia 
 
Garantia/suporte 

 A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 06 
meses onde deve contemplar suporte, manutenção ou 
conserto; 

 Troca ou manutenção de componentes inerentes ao 
seu bom funcionamento; 

 O manual do equipamento deve vir em português; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
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fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

63 

Objeto:  Ponto de Fulgor 
 
Descrição detalhada: 
 

 Indicado para determinar o flash point e fire point de todos os 

produtos derivados de petróleo, exceto aqueles cujo ponto 

de fulgor (flash point) está abaixo de 79,4°C (175°F).  

 Atender a norma ASTM D 92. 
• Construído em fibra de vidro; 
• Semi-automático, com movimentação motorizada da chama-
piloto; 
• Cuba de ensaio em latão usinado, oferecendo segurança ao 
operador; 
• Resistência em aço inox blindada; 
• Controle eletrônico da temperatura; 
• Suporte para termômetro com dispositivo para regulagem da 
altura ou sua remoção; 
• Faixa de trabalho: de +79°C à 360°C; 
• Controle fino da chama piloto; 
• Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, 
dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 
14136; 
• Acompanha termômetro de vidro ASTM 11C (-6°C a 400°C) 
com certificado de calibração e manual de instruções. 
 
Garantia/suporte 

 A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 06 
meses onde deve contemplar suporte, manutenção ou 
conserto; 

 Troca ou manutenção de componentes inerentes ao 
seu bom funcionamento; 

 O manual do equipamento deve vir em português; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 

UN 04 
4.250,0

0 
17.000,0

0 
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fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

64 

Objeto:  Titulador potenciométrico automático 
 
Descrição detalhada: 
Construído em plástico reforçado com acabamento em epóxi; 
• Indicação analógica em instrumento universal de grande 
precisão; 
• Faixas de medição: 0 pH a 14,0 pH, -700 a + 700 mV, ou 0 a 
-1400 mV e 0 a + 1400 mV; 
• Legibilidade: pH 0,1 e 10 mV; 
• Precisão: ± 0,1 pH / 3pH e ± 8,4 mv; 
• Compensação manual da temperatura entre 5ºC e 60ºC; 
• Ponto final fixo; 
• Ajustável entre pH 1 e 13, 100 e 1300 mV (positivo ou 
negativo); 
• Saída 56hão56umér para registrador potenciométrico: 0 mV 
a 10 mV para escala total; 
• Adição automática na amostra do titulante até o encontro do 
ponto final da titulação; 
• Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, 
dois fases e um terra, atendendo a nova 
norma ABNT NBR 14136; 
• Acompanha agitador magnético, barra magnética, eletrodo 
combinado para pH, bureta de vidro 20Ml 
Alimentação: 220 volts 
 
Garantia/suporte 

 A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 06 
meses onde deve contemplar suporte, manutenção ou 
conserto; 

 Troca ou manutenção de componentes inerentes ao 
seu bom funcionamento; 

 O manual do equipamento deve vir em português; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 

UN 03 
6.500,0

0 
19.500,0

0 
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fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

65 

Objeto: Bureta digital (portátil) 
 
Descrição detalhada: 
Cabeçote com capacidade de giro de 360°, com pistão 
(embolo) de PTFE e frasco de vidro borosilicato, com bateria 
de lítio com vida útil de no mínimo 60.000 titulações, de 3 
minutos cada, com indicação automática, no display de cristal 
líquido, quando a bateria estiver fraca. Fabricadas no sistema 
de qualidade padrão ISO 9002.  As peças, em contato com 
líquido, devem ser facilmente desmontadas para esterilização 
ou autoclavagem a 121°C (2 bar).  
Faixa de volume (mililitros) 0 a 50 ml Incremento (mililitros) 
0.01 ml  
Precisão ± 0.2% do volume máximo dispensado Incerteza 
0.1% CV do volume máximo.  
Acompanhado de Adaptadores para frasco 33, 38 e 45 mm  
Bateria 1 x 3.6ª (lítio). 
 
Garantia/suporte 

 A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 12 
meses onde deve contemplar suporte, manutenção ou 
conserto; 

 Troca ou manutenção de componentes inerentes ao 
seu bom funcionamento; 

 O manual do equipamento deve vir em português; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 05 2.100,00 10.500,00 

66 
Objeto: Fotômetro de chama 
 

UN 02 8.100,00 16.200,00 
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Descrição detalhada: 
equipamentos para dosagem de Sódio e Potássio com filtros 
para dosagem de Cálcio e Lítio 
Com eletrônica de estado sólido, detectores de alta 
sensibilidade e filtros interferênciais. 

 Tipo de Leitura: Digital Alfanumérico 

 Faixas de Leitura: 0 – 100 ppm p/ Na, K, Ca 
0 – 20 ppm p/ Na, K, Ca 
0 – 200 meq/l p/ Na, K, Li,Ca 

 Reprodutividade: 1% para 10 leituras Consecutivas 

 Volume de Amostra: (5 a 7) ml/minuto 

 Tempo de Resposta: (6 a 8 segundos) 

 Tipo de Acendimento: Automático 

 Incluso Filtro de Ar com Controlador e Manômetro 

 Pressão de Ar: (10 a 15)lb/POL² 

 Tipo de Gás: GLP 

 Voltagem Frequência: 220V/60Hz 
 
Acessórios inclusos: 

 Peças de reposição (tubos, o-ring´s, mangueira para gás 
GLP, etc) para 02 anos de funcionamento. 

 01 litro de solução padrão de sódio 1.000 mg/L para uso 
em absorção atômica (validade mínima ano 2014) 

 01 litro de solução padrão de potássio 1.000 mg/L para 
uso em absorção atômica (validade mínima ano 2014) 

 01 litro de solução padrão de lítio 1.000 mg/L para uso em 
absorção atômica (validade mínima ano 2014) 

 01 litro de solução padrão de cálcio 1.000 mg/L para uso 
em absorção atômica (validade mínima ano 2014) 

 
Garantia/suporte 

 A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 12 
meses onde deve contemplar suporte, manutenção ou 
conserto; 

 Troca ou manutenção de componentes inerentes ao 
seu bom funcionamento; 

 O manual do equipamento deve vir em português; 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
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fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

67 

Objeto: 
USINA DE BIODIESEL DIDÁTICA E SIMULAÇÃO 
INDUSTRIAL 

 
Descrição detalhada: 

Capacidade produtiva: Produção de 6 litros de biodiesel por 
processamento. 

Sistema elétrico: Alimentação em sistema 220V. 

Tanques e tubulações: o reator e reservatórios são 
construídos em corpo cilíndrico de vidro borosilicato, com 
flanges de suporte em aço inox 304, vedação em Viton e 
tubulação aparente em aço inox polido de mesma classe. 
Peso total do conjunto de sistemas e equipamentos de 
aproximadamente 300kg, com dimensões de comprimento 
1450 x largura 1100 x altura 2100 mm. 

Conjunto composto por reator com sistema de aquecimento 
microcontrolado, agitação mecânica e condensador de 
refluxo, decantadores para separação por gravidade das 
fases éster e glicerina em mistura, destilador para remoção e 
recuperação do álcool em excesso do processo, colunas de 
polimento a seco e de acondicionamento de glicerina, Kitasato 
para armazenamento e avaliação do volume de álcool 
recuperado: 

Reator de agitação mecânica: de corpo cilíndrico em vidro 
borosilicato de alta resistência, com flanges de suporte em 
aço inox 304 e vedação em Viton. Sistema de aquecimento e 
controle da temperatura por termopar (PT100) acoplado a 
microcontrolador de temperatura programável. Agitação com 
hélice naval impelida por motor com controle de rotação, 
adequado ao trabalho necessário. Sistema formado por 
condensador de refluxo dimensionado para evitar a perda de 
álcool por evaporação durante a etapa de reação. 

Decantador 1: de corpo cilíndrico em vidro borosilicato de 
alta resistência, com flanges de suporte em aço inox 304 e 

UN 01 158.000,00 158.000,00 
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vedação em Viton. Possui válvulas de controle de fluxo para 
ajuste da injeção de ar comprimido. Alimentação da mistura 
reacional pela parte superior e duas saídas, controladas por 
válvula manual de esfera tripartida (inox 304), uma inferior 
para remoção da fase pesada (glicerina) e outra lateral, para 
encaminhamento do biodiesel em processamento para a 
próxima etapa de destilação. 

Decantador 2: de corpo cilíndrico em vidro borosilicato de 
alta resistência, com flanges de suporte em aço inox 304 e 
vedação em Viton. Possui válvulas de controle de fluxo para 
ajuste da injeção de ar comprimido. Alimentação da mistura 
reacional pela parte superior e duas saídas controladas por 
válvula manual de esfera tripartida (inox 304), uma inferior 
para remoção da fase pesada (glicerina), e outra superior 
para encaminhamento do biodiesel em processamento para a 
etapa de purificação. 

Destilador: Sistema de aquecimento por óleo térmico, 
encamisado, com controle de temperatura e tempo 
programado por CLP ou controlador digital de temperatura. 
Alimentação da mistura na parte lateral superior e duas 
saídas, controladas por válvula manual de esfera tripartida 
(inox 304). Saída inferior para destinação do biodiesel a 
próxima etapa de purificação e superior para remoção do 
álcool recuperado. Acoplado a este uma bomba de vácuo 
para remoção de vapor de álcool da atmosfera de 
evaporação. 

Reservatório de álcool: “Kitassato” em vidro temperado ou 
borosilicato com saída lateral superior para acoplamento da 
bomba de vácuo e entrada superior para direcionamento do 
álcool recuperado do destilador. 

Colunas de polimento a seco: duas colunas em tubo inox 
304 com visores devidamente posicionados para 
acompanhamento do processo de polimento e saturação da 
resina contida no mesmo e filtro tipo “crepina”. Com acessos 
na parte superior e inferior para alimentação e remoção da 
resina de troca iônica. Alimentação na parte superior por tubo 
em nylon acoplado por conector “engate rápido” modelo 
easylok (Parker), saída na parte inferior acionada por válvula 
controladora de fluxo (Parker). A vazão do éster bruto nas 
colunas é contínua e o fluxo impulsionado por ar comprido 
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fornecido por compressor de palhetas 1/6 HP.  

Coluna de direcionamento: coluna em tubo inox 304 para 
armazenar a glicerina produzida e separada no processo, que 
pode ser direcionada para purificação primária no destilador, 
alimentada pela parte superior e esgotamento pela parte 
inferior controlados por válvula de esfera tripartida em inox 
304. 

Conjunto de acionadores e controladores para gerência do 
processo industrial: 

 Painel elétrico de controle central devidamente identificado 
para acionamento de motores e equipamentos; 

 Botão de emergência; 

 Controlador programável para ajuste das temperaturas de 
sistemas aquecidos; 

 Painel de acionamento das bombas e do sistema de fluxo 
de ar comprimido; 

 Filtro de linha com material dessecante para remoção de 
água do sistema de ar; 

 Bomba centrifuga e/ou de diafragma, conforme fluxo; 

 Bomba compressora e de vácuo de palhetas com motor de 
1/6 HP. 

Prazo de garantia: 

Doze (12) meses após a data da emissão da nota fiscal. 

Condições para garantia: A empresa deverá se 
responsabilizar em substituir todo componente que 
comprovadamente apresente defeito de fabricação no período 
de vigência da garantia.  

Caso houver necessidade de envio do equipamento ou de 
alguma parte do mesmo para manutenção no fornecedor 
(durante o prazo de garantia) o transporte será por conta do 
fornecedor (ida e volta). 
 
Acessórios e instalação: 
 

 O equipamento deverá vir com tomadas macho e 
fêmea compatíveis para instalação no local; 

 Acompanhar: 
o 10 litros de metanol 
o 10 litros de etanol; 
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o 02 kilos de NaOH; 
o 10 litros de óleo de mamona purificado; 
o Cabo elétrico com tomadas macho e fêmea de 

25 metros de comprimento encapado e flexível. 
Espessura dos fios compatível com a potência 
do equipamento para evitar sobrecarga; 

o Manual de operação em português impresso e 
em CD-ROM; 

o Esquemas elétricos, mecânicos e hidráulicos em 
papel e CD-ROM; 

 
Instalação e treinamento:  
 

 No local da entrega do equipamento; 

 Custos com hospedagem, alimentação e transporte do 
técnico devem estar inclusos na instalação e 
treinamento; 

 
FORNECER NO ATO DA PROPOSTA AS CONDIÇÕES 
PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (ÁREA MÍNIMA, 
PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, LUZ, ETC.)  
  
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

68 

Objeto: Kit caseiro de hidroponia 

Descrição detalhada: Kit Caseiro de hidroponia 

Altura: de 80 a 120cm 

Profundidade: de 60 a 90cm 

Largura: de 120 a 200cm 

- Bancada em plástico. 
- Perfis pequenos e médios furados. 
- Acessórios: tampões, injetores, tubos, mangueiras, suportes. 
- Reservatório de solução nutritiva. 
- Bomba submersível. 
- Manual de montagem e de operação. 
- kits de solução e sementes. 

un 5 380,00 1.900,00 
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- Espuma fenólica para germinação. 

 

Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                    - Setor: COPAM 

69 

Objeto: Dosador Automático com agitador magnético 
 

Descrição detalhada:  O equipamento é constituído de uma 

unidade dosadora de 20 ml, ponteira de titulação com tubo 

flexível, suporte para ponteira de titulação, controlador manual 

( mouse ) e garrafa para reagentes; 

Características: 

Indicação de volume: 00,00 ..... 999,9 ml; 

Resolução: 0,01 ml; 

Cilindro: Borossilicato 20 ml; 

Válvula ( PTEFE): Válvula de controle direcional; 

Dimensões: L = 134 x A = 310 x P = 205 mm; 

Peso: 2,1 Kg; 

Alimentação: 230 Volts, 60 Hz; 

Acompanha agitador magnético para Titulação. 

Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                     
- Setor: COPAM 

un 1 4.500,00 4.500,00 

70 

Objeto: Ebuliômetro  
 
Descrição detalhada: 

un 1 1100,00 1100,00 
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EBULIÔMETRO PARA DETERMINAÇÃO DECIMAL DA 
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA POR EBULIÇÃO. 
Deverá vir incluso: 
01 caldeira com torneiro  
01 condensador  
01 pavio [pacote com 5]  
01 régua  
01 termômetro  
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                    - Setor: COPAM 

71 

Objeto:  Calibrador para Bombas de Amostragem 
 
Descrição detalhada:    
• Display de Cristal líquido (LCD) 
• Escalas de fluxo: 
- Média (M): 50 ~5000 cc/min. 
• Precisão volumétrica: 1% 
• Unidades de medição: 
- Fluxo volumétrico: mL/min. L/min. Cc/min. Cf/min 
• Tempo aproximado de leitura: 1 ~15 segundos 
• Modos de leitura: Única(Single), Contuinua (Continuous) e 
Rajada(Burst) 
• Gases 64hão64uméric: Gases não corrosivos e não 
condensáveis 
• Modos de fluxo: Pressão ou Sucção 
• Célula de medição: Integrada 
• Adaptador de energia: 12VDC, >250mS, 2,5mm 
• Tempo de duaração da bateria: 3 a 8 horas. 
• Temperatura de operação: 0°C ~70°C 
• Umidade de operação: 0 ~70.U.R 
• Pressão absoluta de operação: 15 PSI 
• Comunicação com o PC via RS-232 
• Fornecido: Carregador de bateria 220 v, Cabo de dados e 
Manual de instruções em português. 
 
Garantia de 1 ano com despesas de transportes do 
fornecedor. 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 

un 01 5000,00 5000,00 
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fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

72 

Objeto:  TEMPORIZADOR DE HORAS 

Descrição detalhada:    

Totalização progressiva. 

- Indicação de 7 dígitos com 4 mm de altura. 

- Alta imunidade a interferências. 

- Resolução de 36 segundos (1/100 horas). 

- Alimentação: 10 a 80 Vcc, 24,  220 Vca, 50 ou 60 Hz – 

Montagem com fixação em porta de painel com dimensões 48 

x 48 mm ou 72 x 72 mm. 

Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

un 06 150,00 900,00 

73 

Objeto: Programador Horário Diário/Semanal Digital 
 
Descrição detalhada:    
- Programação liga/desliga para equipamentos eletro-
eletônicos em geral; 
- 20 memórias para programação (10 liga + 10 desliga).(não 
perde a progamação na falta de energia pois possui bateria 
interna)  
- Bateria recarregável (reserva 100 horas).  
- Display LCD multi-indicativo de fácil visualização.  
- Acionamento manual da saída.  
- Horário de verão (+1h).  
- 1 contato de saída reversível (SPDT), 16 A (65hã j = 1).  
- Fixação pela base por meio de parafusos ou em trilho DIN. 
 
Alimentação 
100 a 240 Vca, 48~63 Hz 
 

un 06 150,00 900,00 
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Dimensões 
103 x 72 x 62mm (a x l x p)   
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 
 

74 

Objeto: Manômetro com escala em mmHg 
 
Descrição detalhada:    
Manometro com escala de 0 a 760 mmHg e 0 a 60 polHg toda 
em aço inox, caixa com anel engate tipo baioneta, 66hão66 
reta(vertical), 66hão66umé do mostrador 100mm, rosca 
1/2”NPT 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

un 06 100,00 600,00 

75 

Objeto: Medidor de Gás – Gasômetro 
 
Descrição detalhada:    
Medidor de gás 1,6g com carcaça em alumínio, silício injetado 
e pintura externa eletrostática, vazão máxima -2,5 m3/h e 
mínima -0,016 m3/h, pressão Max 110 kpa. 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

un 06 300,00 1.800,00 

76 

Objeto: Exaustor de Gases com Neutralização dos Ácidos 
  
Descrição detalhada:  caixa externa, eixo da bomba e cuba 
do tanque em aço inox AISI 304 
- motobomba com rotor centrifugo vazão de 60 litros/minuto 
- manifold para 2 trompas de vácuo em latão 
- para instalação de dois pontos de vácuo, com duas válvulas 
de retenção em inox 
- vácuo 66hão66u de 700 mm. Em cada trompa 
- bicos de entrada e saída de água, com renovação constante 
- tubulação e interligações de contato com os gases em 
PTFE/mangueira cristal e silicone 
- deposito de soda em vidro borosilicato, com capacidade 
para 2 litros, para neutralização do acido, borbulhamento em 
vidro sinterizado, instalado entre a rampa de aspiração do 
bloco e o SCRUBBER 
- dimensões da cuba: L= 150 x P=300 x A=150mm 
- dimensões totais: L= 285 x P=385 x A=350mm 

UN 1 4.200,00 4.200,00 
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- acompanha um 67hão67uméri indicador portátil 
- 220 volts 
- peso bruto: 40kg 
- medida c/ embalagem: cx de madeira 730 x 480 x 
380mm(CxLxA) 
- peso embalado: 25 kg 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000. 
 Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

77 

Objeto: PURIFICADOR DE ÁGUA 
Descrição detalhada: Purificador de água osmose reversa 
com produção de +/- 10L/h e descarte de rejeito de +/- 20 L/h. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 1.679,00 1679,00 

78 

Objeto: AUTOCLAVE VERTICAL 
Descrição detalhada: Autoclave vertical de 18 litros. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 3.149,00 3149,00 

79 

Objeto: FLUORÍMETRO DIGITAL 
Descrição detalhada: Fluorímetro digital portátil. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 1.249,00 1249,00 

80 

Objeto: FORNO DE MUFLA 
Descrição detalhada: Forno de mufla para temperatura 
máxma de 997º C, 220 volts. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 1.569,40 1569,40 

81 

Objeto: MEDIDOR DE OXIGÊNIO 
Descrição detalhada: Medidor de oxigênio dissolvido. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 

UN 01 5.298,40 5298,40 
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– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

82 

Objeto: TURBIDÍMETRO DE BANCADA 
Descrição detalhada: Turbidímetro de bancada. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 1.709,05 1709,05 

83 

Objeto: JAR TESTE MICROPROCESSADO 
Descrição detalhada: Jar teste microprocessado, capacidade 
06 provas. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 3.996,16 3996,16 

84 

Objeto: AGITADOR DE TUBOS 
Descrição detalhada: Agitador de tubos com receptáculo de 
borracha colocado no topo do aparelho, com controle de 
velocidade. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 500,00 500,00 

85 

Objeto: Agitador de tubos 
 
Descrição detalhada:  
Próprio para a homogeinização de volumes de amostras em 
micro tubos de 1,5 ml a 50 ml; Gabinete em plástico ABS e 
base em ferro fundido;  
Modo de operação contínuo e modo de operação através de 
toque ( pulso );  
Design compacto;  
Mecanismo de agitação de alta resistência;  
Pés de borracha para fixação na bancada;  
Velocidade fixa de 2.800 rpm;  
Dimensões: L= 100 x P= 125 x A= 125 mm;  
Consumo de 40 Watts. 
Tensão 220V 
 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 01 400,00 400,00 

86 

Objeto: BLOCO DIGESTOR PARA TUBOS 
Descrição detalhada: Bloco digestor para tubos micro de 100 
mL (25X250mm). 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 

UN 01 3.500,00 3500,00 
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– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

87 

Objeto: DESSECADOR DE VIDRO COMPLETO 
Descrição detalhada: Dessecador de vidro completo com 
tampa e luva com diâmetro de 400 mm com placa de 
porcelana. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 02 800,00 1600,00 

88 

Objeto: DECIBELÍMETRO DIGITAL 
Descrição detalhada: Decibelímetro digital 30 a 130 dB com 

LCD de 4 dígitos, de acordo com a norma IEC651 Tipo II, com 

registro de máximo e mínimo, resposta rápida (FAST) e lenta 

(SLOW), microfone de eletreto de 1/2”, faixa dinâmica de 50dB, 

precisão de +/-1.5dB (94dB/1kHz), ponderação A e C em freqüência 

e faixa de medida de 30dB a 130dB em três escalas (Lo, Med e Hi). 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM / COEEL 

UN 03 520 1560,00 

89 

Objeto: DESSECADOR TAM. GRANDE COM TAMPA 
Descrição detalhada: DESSECADOR TAM. GRANDE COM 
TAMPA  
• com tampa esmerilhada e luva; medindo diâmetro interno 
300 mm. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 02 800,00 1600,00 

90 

Objeto: DESTILADOR DE ÁGUA 
Descrição detalhada: Destilador de Água capacidade de 5 
l/h: Capacidade de produção de 5 litros por hora; 
Caldeira em latão com banho de estanho virgem para a não 
contaminação da água; 
Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já 
destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais 
inertes; 
Nível constante de alimentação da caldeira; 
Cúpula de vidro resistente e inerte; 
Resistência tubular blindada; 
Contator para segurança; 
Sistema automático de proteção que desliga o aparelho 
quando o sensor detecta falta de água; 
Dimesões: A= 55 x L= 44 x P= 28 cm; 
Consumo: 3.500 Watts; 

UN 01 1.600,00 1600,00 
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Alimentação: 220 Volts.  
. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

91 

Objeto: Destilador de água capacidade 5 litros por hora 
 
Descrição detalhada: Deve produzir água grau reagente tipo 
III (ASTM) com condutividade máxima de 10 microsiemes/cm 
Acessórios 

 Deve acompanhar 02 metros de mangueira flexível, 
resistente a água quente, de diâmetro apropriado ao 
equipamento; 

 Acompanhar suporte para fixação do destilador a parede; 

 ACOMPANHAR 01 resistência elétrica sobressalente; 
 
Tensão de alimentação: 220 V 
 

 Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou 
deslocamento do equipamento a assistência técnica) 
para manutenção a mesma deverá ser por conta do 
fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do 
técnico e frete) 

 
Local de Entrega: BR 367, KM 57,5, Bairro: Fontana I, CEP 
45.810-000, Porto Seguro – BA                - Setor: COPAM 

UN 02 1.490,00 2.980,00 

92 

Objeto: GARRAFA DE VAN DORN 
Descrição detalhada: GARRAFA DE VAN DORN EM PVC 
CAP. 2000ML cabo em polipropileno trancado com diâmetro 
de 5m x 25 metros de comprimento, 
- sistema de desarme de fácil  manuseio, 
- tampões de vedação de borracha siliconizada, 
- pressão de vedação por borracha látex diâmetro de 12mm, 
- corpo em acrílico, 
- sistema de entrada de ar e saída de água, apos a coleta, 
- manual de instruções em português. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 2.195,00 2195,00 

93 
Objeto: GELADEIRA UN 01 800,00 800,00 
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Descrição detalhada: Geladeira com capacidade para 240 
litros e voltagem 220V.. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

94 

Objeto: FORNO DE MICROONDAS. 
Descrição detalhada: Forno de Micro-ondas, com 
capacidade para 25 litros e voltagem 220V. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 400,00 400,00 

95 

Objeto: MA-452/3 – Sistema de filtração em vidro 
sinterizado. 
Descrição detalhada: MA-452/3 – Sistema de filtração em 
vidro sinterizado Base suporte: manifold com entrada e saída 
em inox AISI 304 
Suporte 71hão71umé dos funis: tipo copo em inox AISI304 
Válvula do controle de fluxo: torneira tipo 71hão71umé em 
PTFE 
Rolha de fixação: anéis de vedação 
Vidros de filtração: funil com capacidade para 300 ml e haste 
com parte central sinterizado de porosidade media grossa P1, 
em vidro borossilicato 
Parede de filtração: papel filtro ou membranas com Ø47mm 
Garras de fixação: 1 para cada prova em inox AISI304 com 
mola 
Itens configuráveis sob pedido: volume do funil em vidro e 
número de provas. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

UN 01 700,00 700,00 

96 

Objeto: Balança Eletrônica Digital. 
Descrição detalhada: Balança eletrônica digital 
microprocessada de precisão:Gabinete externo em plástico e 
interno em alumínio injetado proporcionando alta resistência a 
corrosão; 
Calibração semi-automática através de peso externo; 
Sistema mecânico de proteção a sobrecarga, teclas únicas 
para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente; 
Adaptador de vibrações com 3 níveis; 
Função Back-Light configurável; 
Características técnicas: Legibilidade 0,01 g, linearidade 0,02 

UN 01 1.600,00 1600,00 
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g, campo de pesagem de 0 a 3.100 g, campo de taragem de 0 
a 3.100 g, tempo de estabilização 2 segundos; 
Prato de pesagem 160 mm; 
Dimensões 220 x 325 x 105 mm; 
Saída RS 232 habilitada; 
Alimentação 110/220 V ( Bivolt ). 
( Com selo Homologado e Verificado pelo INMETRO). 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

97 

Objeto: Medidor Portátil de Oxigênio. 
Descrição detalhada: Medidor Portátil de Oxigênio 
Dissolvido:Medidor digital portátil de oxigênio dissolvido, em 
água e temperatura própria para uso no campo. 
Tecnologia microprocessado que fornece leituras rápidas, 
fáceis e precisas. 
Display amplo, dupla função; permitindo a leitura simultânea 
da medição de oxigênio e de temperatura e com ajuste de 
contraste para melhor ângulo de visualização. 
Indicação de bateria fraca. 
Saída RS 232. 
Estrutura em plástico (ABS), resistente à impactos e à 
respingos. 
Função DATA HOLD (memória). 
Função MEMORY RECORD (registro de memória). 
Função para determinação de altitude, com variação de 0 a 
3.900 m. 
Dispositivo de desligamento automático para prolongar a vida 
útil da bateria. 
Determinação de % de sal ou de solução salina, com variação 
de 0 a 39%. 
O conjunto acompanha 01 sonda de oxigênio com ponta com 
membrana interna com cabo de 4 metros e 01 solução 
eletrolítica  
Acompanha 02 pontas plásticas com membrana fixa para 
substituição. 
Faixa de Trabalho: 
Oxigênio Dissolvido: 0 a 20mg/L; 
Oxigênio no ar: 0 a 100% O2; 
Temperatura: 0 a 50 ºC 
Resolução: 
Oxigênio Dissolvido: 0,1mg/L; 

UN 01 700,00 700,00 
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Oxigênio no ar: 0,1% O2; 
Temperatura: 0,1 ºC 
Precisão: 
Oxigênio Dissolvido: +/- 0,4mg/L; 
Oxigênio no ar: +/- 0,7% O2; 
Temperatura: +/- 0,8 ºC; 
Umidade: Máxima 80%. 
Temperatura da operação: 0 ºC a 50 ºC; 
Corrente: DC 6,2 mA 
Bateria: 006 P DC 9V. 
Sonda: Cilíndrica, 190mm (comp.) x 28mm (diâm.) com cabo 
de 4 metros; 
Dimensões:  
Comprimento: 135mm 
Largura: 60mm 
Espessura: 33mm 
Peso: 
446 gramas (incluindo a bateria e a sonda). 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 

98 

Objeto: Aparelho para medição de demanda bioquímica 
de oxigênio (DBO). 
Descrição detalhada: Descrição de Demanda Bioquimica 
de Oxigênio (dbo) – Modelo OxiDirect ID Produto: 766445 
aparelho para medição da Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO), método manométrico, modelo BOD-OxiDirect, isento 
de mercúrio, composto por 6 garrafas (500 ml) tipo âmbar 
para 6 amostras (provas) com dispositivos superiores 
respirométricos e plataforma de agitação magnética indutiva 
(permite centralização automática da barra magnética); leitura 
através de display digital frontal com 4 digitos e LED com 7 
segmentos, com memória programada para leitura de 1 a 28 
dias (ajustável pelo usuário), permite leituras diárias e diretas 
sem a necessidade de aplicação de fator de conversão dos 
seguintes parâmetros: BOD 73h/L O2, volume da amostra, 
duração, tempo de medição (seleção/controle através de 
painel frontal); faixa de medição de 0 a 4.000 mg/l (0-40, 0-80, 
0-200, 0-400, 0-800, 0-2000 e 0-4000); relógio integrado 
(tempo real), classe de proteção (sensor) IP 54, material de 
construção ABS; reconhecimento eletrônico da temperatura 
(os sensores só iniciam a medição após a temperatura 

UN 01 990,00 990,00 
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estabilizar em 20 C (utilização de câmara DBO 
recomendada); completo com manual de instrução em língua 
portuguesa, 3 pilhas alcalinas tipo “C”; funcionamento em 
230V/50-60Hz; aplicações: DBO 5, DBO 7, OECD 301 ..., 
Modelo: OxiDirect Princípio de operação: Manométrico, livre 
de mercúrio. Faixa de medição: 0 a 4.000 mg/l Precisão: 0,5% 
da escala total a 20 C Display: Digital de 4 dígitos 
Capacidade: 6 frascos de 500 ml Memória de leitura: 1 a 28 
dias Classe de proteção: IP 54 Medindo: 375 x 195 x 230 mm 
Rede: 230 volts Acompanha: 50 ml solução hidróxido de 
potássio 45%; 50 ml inibidor de nitrificação; 1 frasco para 
amostra de 157 ml; 1 frasco para amostra de 428 ml; 1 bloco 
de papel gráfico. Manual de instruções em português.. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – COTAM 
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Objeto: KIT DIDÁTICO DE MOTOR DE COMBUSTÃO 
INTERNA. 

Descrição detalhada: Conjunto Didático de Motor de Combustão 

Interna – Motor Vivo Flex, com fácil visualização de componentes 

reais do veículo em funcionamento; possibilita experimentos 

dinâmicos, inserção de avarias ao sistema; de fácil interação e com 

software que permite extração de gráficos, valores instantâneos dos 

sensores, atuadores e visualização do funcionamento dos elementos 

do painel. 

O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 

motor montado sobre plataforma com rodízios fabricada em chapas e 

tubos de aço com pintura em epóxi pelo processo eletrostático, com 

componentes protegidos e montados estrategicamente de forma a 

facilitar os experimentos; motor completo com todos os 

componentes necessários para funcionamento; sistema de 

arrefecimento completo com eletroventilador, radiador de calor, 

bomba de circulação, reservatório e mangueiras; sistema elétrico 

automotivo com alternador, bateria, motor de arranque, chave de 

ignição, relés, fusíveis, painel de instrumentos; sistema completo de 

UN 01 39.000,00 39000,00 
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admissão de ar e exaustão incluindo filtro de ar, escapamentos, 

catalisador; sistema de injeção eletrônica completo incluindo central 

eletrônica, sensor de pressão absoluta do coletor, velas de ignição, 

bobina de ignição, corpo da borboleta com sensor de posição, 

válvula de controle de marcha lenta, sensor de temperatura de ar, 

sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, sensor de óleo, 

bicos injetores, sensor de detonação, sensor de posição da árvore de 

manivelas, sensor de oxigênio, bomba de combustível e sensor de 

nível de combustível; sistema microcontrolado de monitoração e 

inserção de defeitos com indicação de forma gráfica através de 

display de cristal líquido com resolução de 240 colunas e 128 linhas, 

sistema de navegação pelos menus de configuração utilizando 

manche analógico bidirecional, comunicação com PC via interface 

RS232, monitoração em tempo real das grandezas dos sensores e 

atuadores de forma numérica e através de gráficos; software de 

monitoração e atuação em tempo real dos componentes do sistema. 

Possibilitando a inserção de, pelo menos, os seguintes defeitos: falta 

de carga de bateria (alternador), falta de partida (relé do motor de 

partida), injeção eletrônica (avarias nos principais sensores), bomba 

de combustível inoperante, falta de potência no motor (bicos 

injetores), falta de comunicação CAN.  

Deve vir acompanhado de: manual de utilização em português, 

embalagem em madeira robusta para transporte, cabos para ligações 

suficientes para todos os experimentos. 

Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – CELME 

100 

Objeto: KIT DIDÁTICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA. 

Descrição detalhada: Conjunto Didático de Direção Hidráulica 

com inserção de defeitos e com componentes reais em pleno 

UN 01 43.560,00 43560,00 
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funcionamento. Montado sobre mesa com rodízios, fabricado em 

chapas e tubos de aço 1010/1020 com pintura em epóxi pelo 

processo eletrostático. Estrategicamente montado de forma a facilitar 

os experimentos, com devidas proteções, possuindo sistema de 

monitoração microcontrolado (IHM) com LCD gráfico e software 

que permitem visualizar o estado dos sensores através de gráficos e 

inserção de avarias. 

O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 

Conjunto de direção hidráulica com volante e todos componentes 

necessários para seu funcionamento, válvula de retenção, rotâmetro, 

manômetro, válvula reguladora de fluxo, jogo de mangueiras, 

cilindro de carga, unidade hidráulica portátil, motor AC com 

inversor de 76hão76uméri para controlar a velocidade da propulsão 

da bomba hidráulica. Sistema microcontrolado de monitoração e 

inserção de avarias, com indicação de forma gráfica através de 

display de cristal líquido com resolução de 240 colunas e 128 linhas. 

Sistema de navegação pelos menus de configuração utilizando 

manche analógico bidirecional, comunicação com PC via interface 

RS232, que permite a monitoração em tempo real das grandezas dos 

sensores e atuadores de forma numérica e através de gráficos. 

Software de monitoração em tempo real dos componentes do 

sistema. 

Deve vir acompanhado de manual de utilização em português. 

Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – CELME 

101 

Objeto: KIT DIDÁTICO DE AUTOMAÇÃO EMBARCADA EM 
VEÍCULOS. 

Descrição detalhada: Conjunto Didático com Painéis de 

Automação Embarcada em Veículos que permitem fácil visualização 

dos componentes reais do veículo em funcionamento e experimentos 

UN 01 69.900,00 69900,00 
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dinâmicos, inserção de avarias ao sistema, fácil interação. Composto 

por 3 painéis interligados: painel de sinalização e acessórios, painel 

de injeção e ignição e painel de sistema de freio anti-bloqueio – 

ABS. Com software que permite extração de gráficos, valores 

instantâneos dos sensores, atuadores e visualização do 

funcionamento dos elementos do painel. 

Apresentando: Sistema de Comunicação CAN das centrais 

inteligentes do veículo. Configurações e aplicações mais usuais em 

sistemas automotivos. Painéis de ensaios com pontos de testes, 

permitindo a montagem e visualização dos sinais dos circuitos 

elétricos. Componentes dispostos de forma didática integrando 

subsistemas do controle de automação embarcada. Características 

funcionais de componentes elétricos e eletrônicos utilizados 

comercialmente. Comunicação entre painéis utilizando uma rede de 

microcontroladores. Permite a aquisição de sinais e a verificação do 

funcionamento como se o sistema estivesse instalado em um 

automóvel em movimento. Os sinais que não podem ser diretamente 

recebidos são simulados pelos microcontroladores e enviados para a 

central eletrônica. Funcionamento em 110V e 220V. 

O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 

Três painéis robustos fabricados em chapa metálica com pintura 

eletrostática e painel frontal silcado e protegido por uma placa de 

acrílico transparente. Componentes reais automotivos que se 

conectam e permitem a implementação de situações de 

funcionamento real de um automóvel. Painel de sinalização e 

acessórios: distribuição de alimentação, iluminação interna, 

iluminação externa (faróis e lanternas), sinalização de segurança 

(setas), ventilação interna, atuadores elétricos (vidros, antenas e 

retrovisores), caixa de fusíveis, bateria, rádio, painel de instrumentos 

mecânicos, painel de instrumentos eletrônicos providos de 

comunicação CAN, body computer provido de comunicação CAN. 

Painel de sistema de freio anti-bloqueio – ABS: reconhecimento dos 

componentes do sistema de freio anti-bloqueio, sinalização 

luminosa, operação do sistema de freio anti-bloqueio no modo 

acréscimo, manutenção e redução acionados manualmente ou 

automaticamente, operação do sistema de freio anti-bloqueio no 

modo manutenção, operação do sistema de freio anti-bloqueio no 

modo redução, verificação das condições de escorregamento, 

levantamento das curvas de velocidade de um sistema de freio anti-

bloqueio, sensor de velocidade, bomba do ABS, monitoração da 
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pressão do fluído de freio através de manômetro. Painel de injeção e 

ignição: condições de admissão, pressão de óleo, aquecimento, ciclo 

de queima, injeção, distribuição e consumo, sensores de temperatura, 

pressão absoluta, rotação, vibração, oxigênio, nível de combustível e 

do acelerador, válvula de marcha lenta, bicos injetores, bomba de 

combustível, bobinas de ignição, central eletrônica, velas de ignição, 

aplicação prática do fluido combustível na bomba e nos bicos 

injetores. Software de controle que acompanha o funcionamento do 

sistema e monitora o estado de cada um dos componentes, permite a 

inserção de defeitos em cada um dos painéis para que os alunos 

possam ser colocados em situações de verificação dos 

conhecimentos adquiridos, identificando as causas das falhas a partir 

da medição de sinais. 

Deve vir acompanhado de: apostila teórica e prática em português, 

apresentando roteiros de experimentos práticos e exercícios de 

fixação, software, cabos para comunicação entre os painéis, cabo de 

comunicação entre o equipamento e o PC, cabos banana-banana para 

os experimentos e embalagem em madeira robusta para transporte. 

Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – CELME 

102 

Objeto: KIT DIDÁTICO DE REFRIGERAÇÃO 
AUTOMOTIVA. 

Descrição detalhada: Conjunto Didático de Refrigeração 

Automotiva com interface para computador, que apresenta o estudo 

dos sistemas elétrico e mecânico da refrigeração automotiva, 

utilizando-se de componentes reais (compressor, filtros, caixa 

evaporadora, condensador). Disponibiliza o diagrama do esquema 

elétrico, bornes para conexões do tipo banana, ajustes de correias e 

sistema de fluido com troca e monitoração de pressão em pontos 

estratégicos. Software de monitoração e controle do sistema em 

tempo real. 

Apresentando: configurações e aplicações mais usuais em sistemas 

de refrigeração automotiva; características funcionais de 

componentes elétricos e mecânicos; componentes com pontos de 

testes, permitindo a montagem dos circuitos elétricos e visualização 

dos sinais; dispositivos de proteção com acrílico transparente 

resistente e protetores contra curto-circuito. 

UN 01 29.000,00 29000,00 
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O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 

bancada robusta fabricada com tubos e chapas metálicas, pintura em 

epóxi (processo eletrostático) com subdivisão em camadas para 

fixação dos componentes; caixa evaporadora com motor e turbina; 

condensador; compressor; eletroventiladores; filtro anti-pólem; filtro 

secador/acumulador; painel de controle analógico e digital; 

pressostato; termostato; conectores de engates rápidos, presilhas, 

válvulas, mangueiras, correias, difusores, bicos para manômetros; 

relés, fusíveis e dispositivos de segurança; motor elétrico com 

velocidade variável para propulsão do compressor; bateria com 

carregador acoplado; painel com display de cristal líquido gráfico 

com apresentação em tempo real das grandezas dos sensores, 

atuadores, gráficos de pressão e temperatura do sistema; câmara em 

acrílico resistente e transparente com matriz de sensores 

proporcionando medição em “3D” da temperatura; software de 

monitoração e atuação em tempo real dos componentes do sistema; 

comunicação com PC via Serial RS232 e USB. 

Possibilitando, no mínimo, os seguintes experimentos: conhecendo 

os componentes de refrigeração automotivos; troca do fluido 

refrigerante; uso do Manifold; medidas elétricas (corrente, tensão e 

resistência); ligações elétricas dos componentes; conexões mecânicas 

de engates, compressor e correia; rendimento do sistema; perda de 

rendimento devido obstrução nos filtros secador/acumulador e anti-

pólem; perda de rendimento por falta ou excesso de fluido 

refrigerante. 

Deve vir acompanhado de: Manifold para fluido refrigerante; 

apostila teórica em português apresentando os principais pontos da 

tecnologia em estudo; apostila prática em português apresentando 

roteiros de experimentos práticos e exercícios de fixação; cabos para 

ligações suficientes para todos os experimentos; embalagem robusta 

em madeira para transporte. 

Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – CELME 

103 

Objeto: KIT DIDÁTICO DE ELETRICIDADE BÁSICA 
RESIDENCIAL. 

Descrição detalhada: Conjunto Didático de Eletricidade Básica 

Residencial que permite conhecer o funcionamento e as aplicações 

dos dispositivos elétricos residenciais como interruptores, lâmpadas, 

UN 01 7.500,00 7500,00 
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proteções entre outros. 

Apresentando: Configurações e aplicações mais usuais em sistemas 

elétricos residenciais. Painel didático transportável. Características 

funcionais de componentes elétricos utilizados comercialmente. 

Módulos de ensaios com pontos de testes, permitindo a montagem 

dos circuitos elétricos e visualização dos sinais. Equipado com 

disjuntor diferencial de terra automático de segurança. 

O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 

Painel robusto, fabricada em tubos e chapas metálicas, subdividida 

em linhas para fixação dos módulos de ensaios, possibilitando a 

fixação dos módulos de experimento. Revestimento com pintura em 

epóxi pelo processo eletrostático. Todos os módulos são fabricados 

em chapas metálicas com pintura em epóxi pelo processo 

eletrostático e painel frontal silcado com valores e simbologias dos 

componentes elétricos, fixados na bancada através de parafusos 

recartilhados que dispensam do uso de ferramentas externas. 

Módulos individuais removíveis com: 02 lâmpadas incandescentes, 

02 lâmpadas fluorescentes com reator e starter, 01 Interruptor 

simples, 01 interruptor pulsador, 02 interruptores paralelos, 02 

interruptores intermediários, 01 campainha, 01 relé fotoelétrico, 01 

minuteria, 01 dimmer, 01 disjuntor diferencial com sinaleiro, 01 

timer residencial, 02 fusíveis, 01 quadro de distribuição com 04 

disjuntores, 01 motor monofásico, 02 contatores, 02 chaves bóia, 02 

tomadas 2p + T, 04 tomadas de telefonia, 01 mini central telefônica, 

01 sistema de porteiro eletrônico. 

Deve vir acompanhado de: apostila teórica e prática em português, 

apresentando roteiros de experimentos práticos e exercícios de 

fixação; cabos banana-banana de 4 mm para ligações, com 

dispositivo que permite a conexão de mais de um cabo em cada 

ponto de teste, em cinco cores; parafusos recartilhados de fixação 

para módulos removíveis. 

Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – CELME 
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Objeto: KIT DIDÁTICO DE PRÉ-AUTOMAÇÃO PREDIAL E 
RESIDENCIAL. 

Descrição detalhada: Conjunto Didático de Pré-Automação 

UN 01 3.000,00 3000,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

81 
 

Predial e Residencial composto por painel sinótico residencial, 

representado por uma planta baixa. Cada elemento esta presente de 

forma real ou de forma simplificada. Dimensões de 450 mm x 620 

mm que possibilita o transporte e a instalação rápida. 

O painel didático deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

entrada de energia, fusível de proteção, chave liga/desliga e LED 

indicador de painel ligado, bornes de entrada de energia, bornes para 

ligação das lâmpadas, planta baixa, lâmpadas, interruptor 

momentâneo, interruptor momentâneo com lâmpada indicativa de 

acionamento, bornes para ligação dos interruptores, capacitor, relé de 

impulso para fixação em painel ou embutido com dois contatos de 

acionamento alternados, relé de impulso para fixação em trilho de 35 

mm com dois contatos de acionamentos alternados com indicador 

mecânico de acionamento e botão de teste, relé de impulso para 

fixação em painel ou embutido com um contato simples. 

Deve vir acompanhado de: apostila teórica e prática em português, 

apresentando roteiros de experimentos práticos e exercícios para 

fixação; cabos banana-banana de 2 mm (5 cores) para ligações, com 

dispositivo que permite a conexão de mais de um cabo em cada 

ponto de teste. 

Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – CELME 

105 

Objeto: KIT DIDÁTICO DE CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMÁVEIS. 

Descrição detalhada: Conjunto Didático de Controladores 

Programáveis que permite conhecer as aplicações dos Controladores 

Programáveis em sistemas de controle de interfaces, amplamente 

utilizadas em sistemas industriais. 

Apresentando: Configurações e aplicações mais usuais em sistemas 

elétricos industriais. Características funcionais de componentes 

elétricos utilizados comercialmente. Bancada dividida em dois 

postos de trabalho. Módulos de ensaios com pontos de testes, 

permitindo a montagem dos circuitos elétricos e visualização dos 

sinais. Equipado com disjuntor diferencial de terra automático de 

segurança. 

UN 01 21.000,00 21000,00 
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O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 

Bancada robusta, fabricada com chapa metálica e com pintura 

eletrostática (epóxi), subdividida em linhas para as fixações dos 

módulos de ensaios. 02 Controladores Programáveis com as 

seguintes características: fonte de alimentação incorporada 

(110V/220V VCA – 50Hz /60Hz); programação em linguagem 

LADDER (diagramas de contatos) e LÓGICA (lista de instruções); 

contador rápido incorporado de 10 kHz; 12 entradas digitais 

fotoacopladas, 24VDC (NPN/PNP); 08 saídas à relé 2ª; cabo para 

conexão do controlador ao microcomputador; software aplicativo 

armazenado em memória RAM ou EEPROM; programação via 

microcomputador e unidade de programação. Módulos com valores e 

simbologias dos componentes utilizados. 02 Interfaces Homem 

Máquina (IHM) com as seguintes características: F- Cabo de 

comunicação de 1,8m; display LCD de alta definição e back-light, 2 

linhas de 20 caracteres; permite monitoração e alteração dos valores 

ON-LINE. 02 motores trifásicos de ¼ CV, 220/380V para ligação 

estrela-triângulo. 10 módulos de contatores tripolar. 02 módulos de 

relé térmico. 02 módulos de fusíveis 2ª. 02 módulos de lâmpadas 

incandescentes. 02 módulos de botão NAF. 02 módulos de chave fim 

de curso. 

Deve vir acompanhado de: software para programação dos CPs; 

manual do instrutor e apostila didática em português; cabos banana-

banana para ligações, com dispositivo que permite a conexão de 

mais de um cabo em cada ponto de teste. 

Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – CELME 

106 

Objeto: MULTÍMETRO DIGITAL DE BANCADA. 

Descrição detalhada: Multímetro Digital de Bancada. 

Características Técnicas: Display: 4 1/2 Dígitos, 20000 contagens, 

com iluminação Taxa de Amostragem: 3 leituras / s Indicação de 

Polaridade: Automática Indicação de Sobrefaixa: 1 é mostrado True 

RMS AC / AC+DC. Data Hold Mudança de Faixa: Manual. Uso 

Interno Altitude Operação: Até 2000m. Grau de Poluição: 2 

Temperatura de Operação: 0°C a 40°C, RH < 80% Temperatura de 

Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 75%. Alimentação: 110 / 220 

V AC (50Hz/60Hz). Dimensões: 82(A) x 220(L) x 260(P)mm. 

TENSÃO DC Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V. Precisão: 

UN 40 450,00 18000,00 
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200mV~200V ± (0.05%+1D) 1000V ± (0.1%+5D). Resolução: 

10µV, 100µV, 1mV, 10mV, 100mV. Impedância de Entrada: 

10MW. Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC Pico para faixa 

200mV 1000V DC / AC Pico para outras faixas CORRENTE DC. 

Faixas: 20mA, 200mA, 2ª, 20ª. Precisão: 20mA~200mA ± 

(0.35%+10D) 2ª~20ª ± (1.2%+20D). Resolução: 1µA, 10µA, 

100µA, 1mA. Máxima Corrente de Entrada: 20ª por 10s. Queda de 

Tensão Máxima: 200mV. Proteção de Sobrecarga: Fusível ação 

rápida 2ª/ 250V para entrada mA e fusível de ação lenta 13ª/250V 

para entrada A CORRENTE AC TRUE RMS. Faixas: 200mA, 2ª, 

20ª. Precisão: 200mA ± (0.8%+80D) 2ª~20ª ± (1.5%+50D). 

Resolução:10µA, 100µA, 1mA. Resposta em Freqüência: 

50Hz~5kHz para faixa 200mA 50Hz~400Hz para outras faixas. 

Máxima Corrente de Entrada: 20ª por 10s. Queda de Tensão 

Máxima: 200mV. Proteção de Sobrecarga: Fusível ação rápida 2ª/ 

250V para entrada mA e fusível de ação lenta 13ª/250V para entrada 

A CAPACITÂNCIA. Faixas: 20nF, 2µF, 200µF. Precisão: 

20nF~2µF ± (3.5%+20D) 200µF ± (5.0%+30D). Resolução: 1pF, 

100pF, 10nF. Freqüência de Teste: 400Hz. Tensão de Teste: Aprox. 

40mV. Proteção de Sobrecarga: 36V DC / AC Pico RESISTÊNCIA. 

Faixas: 200W, 2kW, 20kW, 200kW, 2MW, 20MW. Precisão: 200W 

± (0.1%+10D) 2kW~2MW ± (0.1%+5D) 20MW ± (0.6%+5D). 

Resolução: 0.01W, 0.1W, 1W, 10W, 100W, 1kW. Tensão de 

Circuito Aberto: < 3V DC. Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC 

Pico TESTE DE DIODO / CONTINUIDADE. Faixas: Diodo / 

Continuidade. Limiar Audível: < 30W±10W. Corrente de Teste: 

1mA. Tensão de Circuito Aberto: 3V DC. Proteção de Sobrecarga: 

250V DC / AC Pico TENSÃO AC TRUE RMS. Faixas: 200mV, 2V, 

20V, 200V, 750V. Precisão: 200mV~200V ± (0.8%+80D) 750V ± 

(1.0%+50D). Resolução: 10µV, 100µV, 1mV, 10mV, 100mV. 

Resposta de Freqüência: 50Hz~20kHz para faixas 200mV ~ 200V 

50Hz~5kHz para faixa 200V 50Hz~400Hz para faixa 750V. 

Impedância de Entrada: 2MW. Proteção de Sobrecarga: 250V DC / 

AC Pico para faixa 200mV 1000V DC / AC Pico para outras faixas 

FREQÜÊNCIA. Faixas: 20kHz, 200kHz. Precisão: ± (1.0%+20D). 

Resolução: 1Hz, 10Hz. Sensibilidade de Entrada: 500mV RMS. 

Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC Pico (15 segundos máximo) 

ACESSÓRIOS. 1. Cabo de Alimentação (1 peça). 2. Pontas de Prova 

(1 par). 3. Manual de Instruções (1 cópia) hFE. Faixa: 0 ~ 1000.0. 

Tipo: NPN ou PNP. Corrente de Base: 10µA. Vce: 3V DC. 

Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
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Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, CEP: 45.075-265 
– Vitória da Conquista – BA. – Setor – CELME(10) / COEEL 
(22) CELET (08) 

107 

Objeto: CONJUNTO DIDÁTICO EM COMUNICAÇÕES 
DIGITAIS 
Descrição Detalhada: Especificações Mínimas: Gerador de 

dados de 2 canais para transmissão e recepção de bits, bytes words e 

mensagem digital em pacotes de 128, 512 e 1024 bytes; Gerador de 

dados nos padrões UART, Serial Síncrona, PCM (Manchester 

diferencial) e NRZ; Gerador de clock variável de acordo com taxa de 

transmissão desejada; Análise de taxa de transmissão em sistema de 

comunicação digital; Sistema de conversão digital/analógica e 

analógica/digital; Sistema de comunicação por loop de corrente; 

Sistema inserção de erros – variação de clock, alteração de bits de 

paridade, alteração do dado e variação do padrão de comunicação; 

Sistema de verificação da taxa de erro; Sistema de comunicação 

digital paralela com o microcomputador de 8 bits – SPP (Standard 

Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port); Sistema de análise de 

protocolo de comunicação paralela (Bits de controles: STROBE, 

ACK, ERROR, PE...); Sistema de comunicação serial síncrona com 

programação do protocolo, taxa de transmissão e dado transmitido; 

Sistema de comunicação assíncrona com programação de protocolo, 

taxa de transmissão e dado transmitido; Sistema de conversão TTL – 

RS232C e RS232C –TTL; Sistema de conversão TTL – RS485 e 

RS485 –TTL; Sistema de transmissão e recepção de áudio digital; 

Sistema para gravação e armazenamento de áudio digital; Sistema de 

modulação ASK; Sistema de modulação FSK; Sistema de modulação 

PSK; Sistema de demodulação ASK; Sistema de demodulação FSK; 

Sistema de multiplexação por divisão de tempo (TDM); Sistema de 

demultiplexação por divisão de tempo (TDM); Sistema de inserção, 

decodificação e verificação de protocolo lógico (por paridade e por 

CHECKSUM); Sistema de comunicação serial assíncrona com 

microcomputador; Sistema de análise do protocolo de controle de 

fluxo de interface serial assíncrona com diagrama em blocos na 

placa, pontos de teste na forma de bornes, permitindo medições dos 

sinais de controle (entre eles RTS, CTS, DSR, RI E DTR). Indicação 

do nível lógico dos sinais de controle através de indicação luminosa. 

Porta serial RS232C para comunicação com o PC. Chaves que 

permitem simular os níveis lógicos dos sinais controle, bem como 

simular uma configuração de Loopback. Sistema para a criptografia 

e decriptografia com algoritmo simples; Fonte de alimentação 

regulada com proteção contra sobrecarga de + 5V, + 12 V e –12V; 

UN 02 10.500,00 21000,00 
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Apresentação de dado transmitido e recebido, taxa de transmissão, 

taxa de erro e padrão de comunicação através de display de cristal 

líquido; Deve apresentar pontos de testes para verificação e 

comprovação dos modos de conversão, modulação e demodulação 

de sinais; Deve acompanhar todos os cabos necessários para 

realização dos ensaios; Obrigatório material didático em português 

com experimentos práticos de simulações. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

108 

Objeto: ESTAÇÃO DE DESSOLDAGEM 
Descrição Detalhada: Display de LED com 3 dígitos; resolução 

de 1ºC; gabinete antiestático (ESD); potência de aquecimento: 90W; 

tensão de alimentação da resistência: 36Vac/400KHz; temperatura: 

de 200º a 450ºC; estabilidade de temperatura: ±2ºC (sem carga e sem 

vento); bomba tipo diafragma; pressão do vácuo: 600mmHg; 

potência da bomba: 12V/2ª; resistência da ponta para o terra: 

<2OHM; potencial da ponta para o terra: <2mVrms; alimentação: 

127 ou 220V/60Hz. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 01 1.300,00 1300,00 

109 

Objeto: ESTAÇÃO DE RETRABALHO  
Descrição Detalhada: Estação digital p/ retrabalho SMD/BGA 

display digital; temperatura estável; ideal para retrabalhos lead-free; 

função de off-set (calibração); controle de temperatura através de 

sensor; desligamento automático; potencia con sumida: 110 

temperatura: 100 ~ 450ºC; dimensões: 160(l)x145(a)x230(p)mm; 

acompanha: estação e pistola, suporte para pistola, cartão de 

controle, cabo de alimentação, ventosas e manual de instruções.V – 

370W / 220V – 590W; vazão de ar: 5 ~20l/min.; 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 01 3.000,00 3000,00 

110 

Objeto: OSCILOSCÓPIO DIGITAL COMPACTO 100MHZ. 
Descrição Detalhada: de largura de banda; 2 analógicos; 

2.5GS/s de taxa de amostragem em todos os canais; taxa de captura 

de forma de onda >50,000wfm/s; porta USB 2.0 frontal para rápida 

transferência de dados, impressão; porta Ethernet 10/100 integrada 

para conexão em rede e saída de vídeo para exportação do display 

para monitor ou projetor; serial triggering automático; análise FFT; 

opção de decode e busca para I2C, SPI, CAN, LIN, RS-

232/422/485/UART; opções de captura, busca e zoom 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 

UN 01 10.000,00 10000,00 
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: COEEL 

111 

Objeto: ANALISADOR DE ENERGIA DIGITAL PORTÁTIL. 
Descrição Detalhada: Com: Display de cristal líquido de matriz 

de pontos de 240 x 128 com iluminação e exibição de gráfico e de 

até 35 parâmetros ou 50 harmônicas. Taxa de atualização do display: 

1 vez por segundo. Potência AC: 5 W ~ 9,999 MW (0 a 1000ª). – 

Precisão: ± 1% ± 8 dígitos. Potência aparente AC: 0,000VA ~ 9999 

kVA. Potência reativa: 0,000 VAR ~ 9999 kVAR. Potência ativa: 0 

mWh ~ 999999 kWh. Corrente AC: 0,1 mA ~ 1000 A (3 faixas). – 

Precisão: ± 0,5% ± 5 dígitos. Tensão AC: 4 ~ 600V. – Precisão: ± 

0,5% ± 5 dígitos. Análise de harmônicas de tensão AC e corrente AC 

em porcentagem e magnitude: 1ª ~ 99ª. Fator de potência: 0,00 ~ 

1,00. Ângulo de fase: - 180º ~ 180º. Distorção de harmônica total: 0 

~ 999,9%. Valor de pico de tensão AC: 50 Hz / 60 Hz. Fator de 

crista: 1,00 ~ 99,99. Freqüência no modo automático: 45 ~ 65Hz. – 

Resolução: 0,1 Hz. – Precisão: 0,1 Hz. Análise de sistemas 

monofásicos e trifásicos: 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W. Medição 

TRUE RMS (V123 e I123). Transformador de corrente e tensão 

programável (1 ~ 600 e 1 ~ 3000, respectivamente). Exibição de 

forma de onda de tensão e corrente. Demanda média e máxima com 

período programável. Diagrama de fase com parâmetros de sistema 

trifásico. Captura de 28 eventos transientes com nível programável 

(tempo + ciclos). Coeficiente de tensão ou corrente trifásico. Fator de 

tensão ou corrente trifásico Cálculo de corrente através do condutor 

neutro. 512 kb de memória com intervalo programável (tempo de 

amostragem de 1 a 6000s; tempo de registro de dados de 4,7h até 

1180 dias para o sistema 3P4W). Capacidade de registro de dados: 

17476 registros (3P4W, 3P3W). 26214 registros (1P3W). 52428 

registros (1P2W). 4096 registros (50 harmônicas). Emissão de forma 

de onda, parâmetros de potência e harmônicas. Número de 

amostragens: 1024 amostragens por período. Indicação de bateria 

fraca e sobre escala. Interface USB óptica isolada. Temperatura de 

Operação: - 10 a 50°C. Umidade de Operação: Menor que 85% RH. 

Altitude máxima: 2000m. Alimentação: 8 pilhas de 1,5V (AA) ou 

adaptador 12VDC (110/220V) com isolação de 600V. Consumo de 

energia: 140 mA. Garra de corrente: - Tamanho mdo condutor: 55 

mm / 64x24mm (barramento). – Escala manual: 10ª, 100ª e 1000ª. –

Dimensões: 244 x 97 x 46 mm. Fornecido: 4 pontas de prova, 3 

garras de corrente, bolsa para transporte, 8 pilhas, software, Cabo 

USB, adaptador AC e manual de Instruções. Opcional: Garra flexível 

até 3000 A, Garra de corrente até 1000 A. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 

UN 01 7.000,00 7000,00 
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: COEEL 

112 

Objeto: GERADOR DE FUNÇÕES DIGITAL DE BANCADA. 
Descrição Detalhada: com dois Displays Tipo LED de 5 

caracteres / 3 caracteres. Escala: 0.2Hz a 20MHz em 8 escalas. 

Forma de onda: Senoidal, Quadrada, Triangular, Pulso positivo e 

negativo, Rampa positiva e negativa. Escala Simétrica: 80:20 a 

20:80. Forma de Onda Senoidal: - Distorção: 10Hz a 100KHz £ 1%  

- Resposta da Freqüência: < 100KHz £ ± 0.5dB < 10MHz £ ± 1dB > 

10MHz £ ± -3dB – Tempo de Subida / Descida da Onda Quadrada: £ 

20ns. Saída TTL – Nível: Nível alto: 2.4V; Nível baixo £ 0.4V, 

controlando 20 cargas TTL – Tempo de Subida: £ 30ns. Saída – 

Impedância: 50W ³ 10%. – Amplitude: ³ 20Vpp (sem carga) – 

Atenuação: 0dB, 20dB, 40dB, 60dB – Compensação DC: 0 a ± 10V, 

ajustável – Erro de Amplitude: ± 10% ± 2 palavras (quando a saída 

de amplitude é maior que um décimo da saída máxima de 

amplitude). Entrada VCF: - Tensão de Entrada: -5V a 0V. – VCF 

Máxima: > 1 oitava – Sinal de Entrada: DC ~ 1KHz. Varredura – 

Modo: Linear, logarítimico – Velocidade: 5s a 10ms – Largura: > 1 

oitava – Amplitude da Saída de Varredura: 10Vp-p – Impedância da 

Saída da Varredura: 600W. Freqüêncímetro – Escala: 10Hz a 

100MHz – Impedância de Entrada: ³ 1MW/20pF – Sensibilidade: 

100mVrms – Entrada Máxima: 150V (AC + DC) – Atenuação de 

Entrada: 20dB – Erro de Medição: < 3 x 10-5 ± 1 palavra. 

Temperatura de Operação: 0 a 40ºC. Umidade de Operação: < 90% 

RH. Alimentação: 110 / 220 Volts. Dimensões: 280 x 255 x 100mm. 

Fornecido: Pontas de prova, cabo de alimentação, 2 fusíveis (0,5ª) e 

Manual de Instruções.   

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 11 2.100,00 23100,00 

113 

Objeto: GERADOR DE SINAIS COM DISPLAY  
Descrição Detalhada: LED de 5 Dígitos para Freqüência; LED 

de 3 Dígitos para Amplitude. Temperatura de Operação: 0°C a 40°C. 

Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C. Umidade Relativa: 

< 80%. Uso Interno. Alimentação: 110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz 

± 5%. Consumo: Menos que 15W. Categoria de Sobre-tensão: CAT. 

II. Dimensões: 100(A) x 215(L) x 270(P)mm. Sinal de Saída – 

Formas de Onda: Senóide, Quadrada e Triangular Faixa de 

Freqüência: 0.2Hz a 2MHz em 7 faixas – Estabilidade em 

Freqüência: ±0.1% / min – Impedância de Saída: 50OaHMS ± 10% - 

Amplitude de Saída: 2Vpp a 20Vpp em aberto; 1Vpp a 10Vpp com 

carga de 50OaHMS – Tolerância dos Limites da Amplitude de 

UN 10 650,00 6500,00 
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Saída: < 20% - Faixa Variável de Duty Cycle: 20% a 80% - 

Distorção da Onda Senoidal: < 2% (10kHz, 5Vpp) – Tempo de 

Subida & Descida da Onda Quadrada: < 100ns (10kHz, 5Vpp) – 

Linearidade da Onda Triangular: > 99% (10kHz, 5Vpp) Indicador de 

Freqüência – Precisão: ± Erro Base Tempo ± Erro Trigger – Base 

Tempo: 12MHz  - Estabilidade da Base de Tempo: ± 50PPM  - 

Tempo de Gate: 1 segundo Indicador de Amplitude – Precisão: ± 

(20% +1D) – Resolução: 0.1Vpp (sem atenuação); 10mVpp 

(atenuação 20dB); 1mVpp (atenuação 40dB) Acessórios – Cabo de 

Alimentação – Manual de Instruções – Cabo de Conexão BNC-

Jacaré. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

114 

Objeto: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC COM ALTA 
ESTABILIDADE. 
Descrição Detalhada: Baixo ripple, display 3 dígitos de fácil 

leitura para apresentação simultânea da Tensão e Corrente de Saída,  

Duas Saídas Variáveis: 0 ~ 32V, 0 ~ 3ª . Saída Fixa: 5V – 3ª. Ajuste 

de Tensão e Corrente através de potenciômetros de precisão. 

Configuração dos Modos Série e Paralelo através do Painel Frontal 

(Tracking).  Botão para habilitar as saídas.  Indicadores (LED) de 

Operação.  Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições 

de máxima carga.  Resfriamento com ventilação forçada.  Circuito de 

proteção de sobrecarga.  Altitude: 2000m (88hã.).  Grau de Poluição: 

2.  Uso Interno.  Ambiente de Operação: 0°C~40°C, RH 10~80%.  

Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH 10 ~ 80%.  

Alimentação Selecionável: 115V/230V ± 10% - 50/60Hz. Consumo 

Aprox.: 350W (88hã.).  Dimensões: 170(A) x 260(L) x 315(P)mm. 

Peso Aprox.: 10kg. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 18 700,00 12600,00 

115 

Objeto: KIT DE DESENVOLVIMENTO DSP 
Descrição Detalhada: Floating-point DSP, Aplicações em 

áudio, imagem, instrumentação e controle, Arquitetura Load Store, 

com 32 registros, VLIW – Very Long Instruction Word várias 

instruções, a 32 bit, executadas num só clock (até 8 instruções), 

Clock de 225 MHZ, Tempo de ciclo de 4,4 nS, Executa 1800 MIPS 

(Million Integer Operations per Second) e 1350 MFLOPS (Million 

Floating-Point Operations per Second), Processador  a 225 MHz 

(192 Kb de memória interna) CPLD – Complex Programmable 

Logic Device (CPLD) 

UN 02 3.000,00 6000,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

89 
 

SDRAM – Synchronous Dynamic RAM (8 MB / 16 MB) 

Flash – 512 KB AIC23 – ADC e DAC, dois canais analógicos stereo, 

com freqüência de amostragem de 8 a 96 kHz 4 DIP switch e 4 LED 

Interface JTAG – Comunicação por USB com o Host, 2 canais 

analógicos stereo – entrada direta para microfone e para linha, a 

freqüência de amostragem varia entre 8 e 96 kHz, Entrada: 4 DIP 

switch, Saída: 4 LED. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

116 

Objeto: KIT DE DESENVOLVIMENTO PARA 
MICROCONTROLADOR 
Descrição Detalhada: 16-bit, 8kB Flash, 256B RAM, 10 bit 

ADC, 1 USART, contendo interface RS232, saída JTAG, área de 

prototipagem, LED, chaves, acesso aos pinos do microcontrolador, 

SST Serial flash 2MB ou superior, DAC serial de baixo consumo, 

software de desenvol- vimento com bibliotecas, compilador C/C++, 

depuradores. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 03 1.500,00 4500,00 

117 

Objeto: KIT DE DESENVOLVIMENTO FPGA 
Descrição Detalhada: com chaves tipo push-bottom e toggle, 

chaves anti-vibração, LED’s, display de sete segmentos, LCD, 512K 

– SRAM ou superior, 8 MB SDRAM ou superior, FLASH – 4MB ou 

superior, interfaces de entrada e saída RS 232, PS/2, conectores de 

saída para microfone, codificador de 89hão89 de 24 bits, entrada de 

vídeo  NTSC/PAL e saída de vídeo conector VGA com DAC de 10-

bit, software de desenvolvimento com compilador VHDL. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 08 800,00 6400,00 

118 

Objeto: MODULO UNIVERSAL PARA ELETROELETRONICA 
Descrição Detalhada: 
Fontes Analógicas: Fonte simétrica variável entre – 20 e +20 Volts 

(1ª), com saídas próprias para plug tipo pino banana. Fontes 

reguladas de +12 V (1ª), - 12 V (1ª) e +3 V (1ª) para as experiências 

envolvendo eletricidade básica, eletrônica básica AC e DC, 

componentes analógicos, amplificadores operacionais, filtros ativos, 

circuitos de comunicação analógica e circuitos para processamento 

digital de sinais. 

Fontes Digitais: Fontes reguladas de +5 V (2,5ª), +12 V (1ª), -12 V 

(1ª), e -5 V (500 mA) para as experiências envolvendo eletrônica 

digital (TTL e CMOS) e interfaces digitais. Gerador de Sinais: Com 

UN 01 3.500,00 3500,00 
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formas de onda: senoidal, triangular, quadrada e TTL,  com  

freqüência  variável  de  12 Hz  a 1 MHz, e amplitude variável entre 

0 a 10 Vpp. 

Fonte de tensão alternada: 9+9V com 90hão90u tape. 

Recursos Didáticos: Proto-board’s com 1100 pontos disponíveis para 

montagens de circuitos com CI’s ou componentes discretos; 10 

Led’s de monitoração para sinais digitais, com entradas compatíveis 

com níveis lógicos TTL ou CMOS (12V); 10 Chaves de dados, para 

simulação de entradas digitais, compatíveis com níveis TTL ou 

CMOS (12V); Chave de seleção TTL/CMOS que atua sobre todos os 

sinais do equipamento. Detetor de níveis lógicos, com ponta de 

prova para L, H, Aberto e Falso; Barramentos em conectores DIN 

41612 / 48 PINOS, com fontes analógicas fixas e variáveis, 

permitindo a conexão de cartões, para experiências envolvendo: 

eletricidade básica, semicondutores, eletrônica básica AC e DC e 

interface análogo-digital, optoeletrônica, etc. Barramentos em 

conectores DIN 41612 / 48 PINOS, com sinais analógicos, 

permitindo conexão de cartões, para experiências envolvendo: 

comunicação analógica, modulação AM, FM e FSK, e interfaces de 

experiências com processamento digital de sinais (Opcional); 

Barramentos em conectores DIN 41612 / 48 PINOS, com sinais 

digitais, permitindo conexão de cartões, para experiências 

envolvendo: circuitos digitais TTL e CMOS, dispositivos lógicos 

programáveis – EPLD’s e interface digital-analógica. 

Manuais: Acompanha Manual de Operação e Manutenção. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

119 

Objeto: KIT DE EXPERIENCIAS COM OSCILODORES 
TRANSISTORIZADOS 
Descrição Detalhada: Conectores DIN 41612 / 48 PINOS, 

Vários circuitos de osciladores transistorizados Osciladores Colpitts 

e Hartley. O oscilador a cristal-> freqüência controlada por cristal de 

4 MHz. Acompanhado de Manual de Teoria e Prática. Compatível 

para o Módulo Universal para Eletroeletrônica acima. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 04 300,00 1200,00 

120 

Objeto: KIT de PLL 
Descrição Detalhada: Conector DIN 41612 / 48 PINOS estuda 

o funcionamento do circuito PLL.  Acompanhado de uma apostila 

teórica e prática, onde é apresentada toda a teoria e o funcionamento 

dos circuitos envolvidos. É estudado na parte teórica e prática os 

UN 04 250,00 1000,00 
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seguintes circuitos: - Gerador de freqüência fixa (gerador da 

freqüência de referência); - Divisor de freqüência; 

- Detector de fase; - Filtro passa-baixa;- VCO; - Divisão de 

freqüência. Compatível para o Módulo Universal para 

Eletroeletrônica acima. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

121 

Objeto: KIT DE COMUNICAÇÃO ANALOGICA. 
Descrição Detalhada: Composto de 03 cartões de experiências 

em fibra com serigrafia com conectores DIN 41612 / 48 PINOS: 

CA-05, CA-08 e CA-09 (Demodulador FSK, Demodulador AM, 

Amplificador de áudio, Demodulador AM, Moduladores FSK, FM e 

AM, respectivamente) e pelos Manuais de Teoria e Prática (2 

volumes). 

Compatível para o Módulo Universal para Eletroeletrônica 
acima. 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 01 1.500,00 1500,00 

122 

Objeto: ANALISADOR LÓGICO PORTÁTIL  
Descrição Detalhada: 34 canais, memória de aquisição de 32 

MB, gerador de padrões incluído, zoom de 4 GHz (250 ps) na escala 

temporal (amostragem assíncrona), taxas de transmissão de dados de 

até 250 Mb/s (amostragem síncrona), compatível com pontas de 

prova de 40 pinos 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 01 25.000,00 25000,00 

123 

Objeto: PONTAS DE PROVA DE 40 PINOS PARA ANALISADOR 
LÓGICO 
Descrição Detalhada: 17 canais – 16 de dados e 1 de clock, 

capacitância de carga de 1,5 pF , conexão a pontas dispersas.   
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

UN 02 2.000,00 4000,00 

124 

Objeto: OSCILOSCÓPIO DIGITAL 60 MHz  
Descrição Detalhada: 2 Canais CARACTERÍSTICAS Display: 

LCD de 5.7 polegadas. Resolução do Display: 320 pixels horizontal 

por 240 pixels vertical. Contraste: Ajustável. Intensidade da 

Iluminação do Display: 300 nit. Largura de Banda de 60MHz / 2 

Canais. Taxa máxima de amostragem real de 1GS/s para um canal e 

taxa de amostragem equivalente de 25GS/s por canal. Sofisticada 

função de janela de expansão para analisar detalhes da forma de 

onda e ter uma visão geral precisa. Função de ajuda. Tecla de atalho 

UN 15 2.700,00 40500,00 
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para disparo único – Single. Modo julgamento: Verifica um sinal de 

entrada qualquer com uma faixa padrão. Medição automática do 

traço do cursor. FFT Integrado. Menus de funções e ajuda em vários 

idiomas, inclusive em português. Menu e sistema de ajuda 

Multilíngue. Gravação de forma de onda, configurações e 

restauração. Gravação e reprodução de até 1000 telas 

92hão92uméric. Interface USB Client e Host. Ambiente de 

Operação: 0ºC~40ºC (£ 95±5% RH @ +10~30°C / £ 75±5% RH @ 

+30~+40°C).  Ambiente de armazenamento: -20°C~+60°C. Uso 

Interno. Altitude de Operação: < 3000m.  Altitude de 

Armazenamento: < 15000m. Alimentação: Selecionável de 100V AC 

~ 240V AC, com freqüência de 45Hz ~ 440Hz CAT II. Consumo: 

Menor que 30VA. Dimensões: 150(A) x 320(L) x 130(P)mm. 

APLICAÇÕES Instrumento portátil para situações onde funções 

especiais são necessárias, tais com memorização de formas de 

Descrição Detalhada: Onda, medida de sinais com larga faixa de 

92hão92uméri, interface de comunicação com PC, cálculos 

matemáticos mais avançados como FFT, entre outras. 

SEGURANÇA Este instrumento está de acordo com a norma 

EN61010-1, Categoria II 600V. Como determinado pela a norma de 

segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção 

Individual AQUISIÇÃO Taxa Máxima de Amostragem: 1GS/s para 

um canal (tempo real), 25GS/s por CH (equivalente). Valor médio: 

Quando os canais fazem N amostras simultaneamente, N é 

selecionável entre 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. MATEMÁTICA 

Funções matemáticas múltiplas (incluindo Adição, subtração, 

multiplicação, divisão e inversão).  FFT: Janelas Hamming, 

Blackman, Hanning e Retangular. Pontos de Amostras para FFT: 

1024 pontos. VERTICAL Conversão A/D: Resolução de 8-bit, dois 

canais amostrados simultaneamente. Volts por Divisão: 2mV/DIV ~ 

5V/DIV. Faixa de Posicionamento: ±10 DIV. Largura de Banda de 

Freqüência: DC ~ 60MHz. Limite de largura de Banda Selecionável: 

20MHz. Resposta de Baixa Frequência: 10Hz (AC, -3dB). Canal de 

Entrada: CH1 e CH2. Precisão do Ganho DC (em modo de média): ± 

4% @ 2mV/DIV e 5mV/DIV. ± 3%  @ 10mV/DIV ~ 5V/DIV. 

Precisão da Medição DC (em modo de média): N£16: ± (4% x 

leitura + 0.1 div + 1mV) @ 2mV/DIV e 5mV/DIV. N>16: ± (3% x 

leitura + 0.1 div + 1mV) @ 10mV/DIV ~ 5V/DIV. Precisão de 

Medida para Diferença de Tensão: N>16: ± (3% x leitura + 0.05 

div). Tempo de Subida (No BNC, Típico): 5.8ns. Acoplamento de 

Entrada: DC, AC, GND. Impedância de Entrada: 1MW ± 2% em 

paralelo com 24pF ± 3pF. Seleção de atenuação: 1X, 10X, 100X, 
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1000X. Atraso Entre Canais: 150 pontos (Típico). Máxima Tensão 

de Entrada: 400V (DC + Pico AC,1 MW impedância de entrada ) 

HORIZONTAL  Faixa: 5ns/DIV ~ -50s/DIV. Precisão: ±100ppm. 

(qualquer tempo de intervalo m 1ms). Precisão de Medida para 

Intervalo de Tempo: Single: ±(1 amostragem de intervalo de tempo + 

100ppm x leitura + 0.6ns). N>16: ±(1 intervalo de tempo de 

amostragem + 100ppm x leitura + 0.4ns).  Interpolação da Forma de 

Onda: sen (x)/x. Tamanho da Gravação Estática: 25k /canal único; 

12.5k duplo canal. Tamanho da Gravação Dinâmica: 2 x 512k pontos 

de amostragem.  Zoom: IN / OUT. Modos: XY / YT. Figura de 

Lissajous: ±3 graus.  TECLA DE ATALHO AUTO SET: Vertical, 

Horizontal e Ajuste de. Trigger. RUN/STOP: Congela a forma de 

onda. SINGLE SHOOT: Pressionando a tecla RUN. STOP por mais 

que 3 segundos TRIGGER. Sensibilidade do Trigger: £1DIV. Faixa 

de Nível de Trigger: Interno: ! 5 DIV do centro da tela. EXT: ! 3V. 

EXT/5: ! 15V. Precisão do Nível de Trigger (típico para tempo de 

subida ou descida £ 20ns): Interno: ± (0.3 div x V/div) (± 4 div do 

centro da tela). EXT: ± (6% valor padrão + 40mV). EXT/5: ± (6% 

valor padrão + 200mV). Capacidade do Trigger: Modo normal/ 

varredura, pretrigger/ trigger atrasado. Holdoff: 100n~1.5s. 

Configurar Nível para 50%:Frequências < 50Hz. Modo: AUTO, 

NORMAL e SINGLE. Acoplamento: DC, AC, GND. Tipo: Borda, 

Pulso, Vídeo, Alternado. Slope: + ou -. Modo de Trigger de Pulso: 

Menor que, maior que, ou igual / pulso positivo, pulso negativo. 

Largura de Pulso: 20ns – 10ns. Sensibilidade Trigger de Vídeo: 

Interno: 2 div pico-a-pico. EXT: 400mV. EXT/5: 2V. Modo de 

Trigger de Vídeo: NTSC/PAL (1-525 linhas NTSC e 1-625 linhas 

PAL). Modo de Trigger de Alternado (CH1/CH2): Borda, pulso, 

vídeo. MENU Display: Tipo – Pontos, Vetores. Formato – XY, YT. 

Persistência: ON/OFF. Contraste – Ajustável. Gravação Estática: 10 

formas de onda (independente) / 200 formas de onda (USB). 

Gravação Dinâmica: 1000 formas de onda. Gravação de 

Configurações: 10 configurações. UTILITY: Permite acesso a auto 

calibração, gravação de sequências de formas de onda seleção 

idiomas e modificação da interface do display. Cursor: Tipo – 

Tensão, Tempo, Track. Fonte – CH1, CH2. Aquisição: Amostragem. 

Média (Average): 2 ~ 256. Detecção de Pico. Medida: Preshoot, 

Amplitude, Overshoot, Preshoot, Média, Pico a Pico, RMS, Alto, 

Baixo, Meio, Máximo, Mínimo, Freqüência, Período, Tempo 

Descida, Tempo Subida, Largura Positiva, Largura Negativa, Delay, 

Duty Positivo. Duty Negativo, Atraso. SAÍDA DE CALIBRAÇÃO. 

Tensão de Saída: 3Vpp ³ 1MW. Frequência: 1kHz. ACESSÓRIOS: 
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1. Pontas de Prova (1 par). 2. Cabo de Alimentação (1 peça). 3. CD 

Rom com Manual de Instruções e Software (1 cópia). 4. Interface 

USB Cliente (1 porta). 5. Interface USB Host (1 porta). 6. Fusível (1 

peça). 7. Cabo USB (1 peça). 

Local de Entrega: IFBA, Campus Vitoria da conquista, Setor 
: COEEL 

125 

Objeto: TRANSMISSOR DE PRESSÃO 0 A 6,5 BAR 4 A 
20MA 1/4 NPT: 
Descrição detalhada: transmissor de pressão 0 a 6,5 bar 4 a 

20ma 1/4 npt: faixa de medição 0 a 6,5 bar sinal de saída: 4-20 ma, 

dois fios de tensão de excitação (v exc): 12 a 28 vcc precisão: 0,5 % 

do fundo de escala sobre-pressão: 1,5 vezes o de pressão de ruptura: 

3 vezes o de conexão elétrica conector DIN grau de proteção IP65 

partes molhadas: inox 304 diafragma  cerâmico (al2o3 – 

96%)vedação: borracha nitrílica buna-n (nbr) conexão ao processo: 

rosca externa ¼” NPT. 

Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL 

UN 04 1.200,00 4800,00 

126 

Objeto:  TERMOPAR TIPO K  
Descrição Detalhada: Termopares Tipo K de Alta Temperatura: 

Tipo: K (Junção Chromel – Alumel) Faixa de Medida: -50°C ~ 

+1300°C (-58°F ~ +2372°F) Precisão: ± 0,4%Leit. Ou ±1,1°C 

Aplicação: Haste de Alta Temperatura Comprimento do Sensor: 

700mm Comprimento da Manopla: 150mm Diâmetro do Sensor: 

6mm Material: Inconel 600 Conformidade: ASTM E 230 

Comprimento do Cabo: Aprox. 1000mm Conector: Soquete Tipo K. 

Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL  

UN 10 200,00 2000,00 

127 

Objeto: SENSOR DE PRESSÃO 
Descrição Detalhada: Sensor de pressão: O modelo os 0.01 a 

100-bar.aplicação: transdutor de pressão opcional usado no modelo 

mvr-87. Proteção de sobrecarga do sensor de pressão: 150% da 

capacidade máxima tensão de alimentação: 9v  conector do 

transdutor: ¼” 94h (19 dentes por polegada) extensão: ± 1% da 

escala cheia, * dentro de 10 a 40ºc, * linearidade + histerese + 

repetibilidade. Zero: ± 2% da escala cheia, * dentro de 10 a 40ºc 

temperatura de operação: 0 a 60ºcumidade de operação: 94hã. 80% 

94h saída: saída de capacidade total = 100mv dc dimensão: 30mm de 

diâmetro x 85mm. 

Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL 

UN 04 1.000,00 4000,00 
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128 

Objeto: KIT DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMADOR. 
Descrição Detalhada:   
Kit de desenvolvimento e programador (tipo DS PIC30F4013 ou 

similar com o mesmo padrão de qualidade) com display LCD 16x2 

com backlight; duas portas de comunicação serial RS232; conversor 

AD; interruUNDão externa; interruUNDão por mudança de estado; 

PWM; capture; comunicação I2C; gravação ICSP; comunicação 

RS485; comunicação na rede CAN; varredura de teclas; motor de 

passo; saída de relé; comunicação em infravermelho; comunicação 

com leitor RFID; todos os pinos de I/O disponíveis para acesso na 

placa; acompanha dsPIC30F4013; leitor RFID e dois cartões; fonte 

de alimentação; cabo de comunicação RS-232 ou USB; CD Rom 

com softwares, guia do desenvolvedor e exemplos escritos em C. 

Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL.  

UN 01 500,00 500,00 

129 

Objeto: ESTAÇÃO DE SOLDA ANALÓGICA 
Estação de Solda Analógica: Resistência de cerâmica; 
Temperatura ajustável: 200-480ºC; Ponta do ferro aterrada; 
Suporte para o ferro e esponja de limpeza da ponta; 
Alimentação AC: 220 V. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UN 08 135,00 1080,00 

130 

Objeto:ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 
NÍVEL E VAZÃO. 
O objetivo desta Unidade de Simulação é demonstrar 
didaticamente os tipos de sensores, de atuadores e os tipos 
de controle utilizados em um processo industrial onde se 
precisa controlar nível e vazão. Em uma montagem compacta, 
esta unidade torna acessível aos  
instrutores e aprendizes todos os componentes da malha de 
controle, través de bornes de ligação tipo  
banana. Para ser utilizada em conjunto com um Controlador 
Lógico Programável – CLP. Constitui-se de um rack com 
estrutura de perfis de alumínio, com dimensões de 460mm x 
800mm x 370mm (LxAxP). Fixado a rack, um painel usinado 
em alumínio e pintado eletrostaticamente, onde são montados 
os componentes, os bornes de ligação e são serigrafadas 
todas as simbologias dos elementos elétricos. Possui dois 
reservatórios de água, um superior com capacidade de 5 litros 
e um inferior com capacidade de 8 litros, com tubulações para 

UN 01 9.410,00 9410,00 
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a circulação de água  
entre eles. A água é movimentada através de uma bomba 
com capacidade de 10 litro/h minuto no sentido do 
reservatório superior e por gravidade no sentido do  
inferior. Um sensor de pressão mede o nível da água no 
reservatório superior um sensor de fluxo tipo roda d’água 
mede a vazão de água entre os dois reservatórios no sentido 
do reservatório superior. A circulação de água do reservatório 
superior para o inferior é feita através de um registro manual, 
de uma válvula elétrica tipo solenóide e de uma válvula 
proporcional de vazão. Um outro sensor detecta o nível 
máximo do reservatório superior. Entradas e saídas para 
interfaceamento com CLP: 1 – Entrada digital 24 Vcc para o 
controle ON / OFF da bomba; 1 – Entrada digital 24 Vcc para 
o controle ON / OFF do solenóide de esvaziamento; 1 – 
Entrada analógica de 0 a 10 Vcc  para o controle proporcional 
de esvaziamento; 1 – Saída digital indicadora de nível máximo 
do reservatório superior, contato seco; 1 – Saída analógica de 
0 a 10 Vcc indicadora da vazão;  
1 – Saída analógica de 0 a 10 Vcc indicadora do nível. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

131 

Objeto: ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 
TEMPERATURA.              
Proporciona a demonstração didática dos  tipos  de sensores,  
de  atuadores  e  os  tipos  de controle  utilizados  em  um  
processo industrial  onde  se  precisa  controlar temperatura. 
Permite ser utilizada em  conjunto  com  um Controlador  
Lógico  Programável  –  CLP. 
Possibilita também o aprendizado  das  técnicas  de  controle  
de processos  industriais  utilizando  CLPs.  Constitui-se  de  
um  rack  com  estrutura  de perfis  de  alumínio onde  são  
montados  os componentes,  os  bornes  de  ligação  e  são 
serigrafadas  todas  as  simbologias  dos elementos  elétricos. 
Deve Possuir uma  caixa isolada  termicamente  onde  é  
montado  um bloco  térmico  de  alumínio  e,  um  ventilador 
para  resfriamento.  Um  termopar  tipo  “J” permite a 
medição  da  temperatura  do  bloco  térmico  que pode  
também  ser  medida,  através  de  um orifício  na  caixa,  
com  um  termômetro  de mercúrio.  O  aquecimento  do  

UN 01 6.090,00 6090,00 
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bloco  térmico, de até  200  graus  Celcius,  é  feito  através  
de resistores  de  aquecimento  e  seu resfriamento  até  a  
temperatura  ambiente, através  do  ventilador.  Um  
interruptor  bi-metálico  de  segurança  impede  o  sobre-
aquecimento  da  unidade. 1 – Entrada digital 24 Vcc para o 
controle ON / OFF do ventilador;  1 – Entrada analógica de 0 a 
10 Vcc para o  controle proporcional do aquecimento;  
1 – Saída analógica de termopar tipo “J” , indicadora da 
temperatura no bloco térmico; 1 – Saída digital, de contato 
seco, indicadora de sobre-aquecimento no bloco térmico. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

132 

Objeto: ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 
PRESSÃO. 
Descrição Detalhada: O objetivo  desta  Unidade  de  
Simulação é demonstrar didaticamente os tipos de sensores,  
de  atuadores  e  os  tipos  de controle  utilizados  em  um  
processo industrial  onde  se  precisa  controlar pressão.  Em  
uma  montagem  compacta, esta  unidade  torna  acessível  
aos instrutores  e  aprendizes  todos  os componentes  da  
malha  de  controle, através  de  bornes  de  ligação  tipo 
banana.  Para  ser  utilizada  em  conjunto  com  um 
Controlador  Lógico  Programável  –  CLP, que  não  faz  parte  
deste  equipamento, esta  unidade  foi  concebida  para 
possibilitar  o  aprendizado  das técnicas  de  controle  de  
processos industriais  utilizando  CLP’s.  Constitui-se  de  um  
rack  com  estrutura de  perfis  de  alumínio,  com  dimensões 
de  460mm  x  800mm  x  370mm  (LxAxP). Fixado  ao  rack,  
um  painel  usinado  em alumínio  e  pintado  
eletrostaticamente, onde  são  montados  os  componentes,  
os bornes  de  ligação  e  são  serigrafadas todas  as  
simbologias  dos  elementos elétricos.  Possui  um  
reservatório  de ar  com  capacidade  de  2  litros, alimentado 
por um compressor de ar com capacidade  para  3  Bar  de  
pressão.  Um transmissor  de  pressão  e  um  manômetro 
analógico  medem  a  pressão  do reservatório  de  ar.  O  
esvaziamento deste  reservatório  é  feito  através  de um  
registro  manual,  de  uma  válvula elétrica  tipo  solenóide  e  
de  uma  
válvula  proporcional  de  vazão.  Um dispositivo  de  

UN 01 6.470,00 6470,00 
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segurança  impede  a sobre-pressão  no  reservatório. 
Entradas e saídas para interfaceamento com CLP:  
1 – Entrada digital 24 Vcc para o controle ON / OFF do 
compressor; 1 – Entrada digital 24 Vcc para o controle ON / 
OFF do solenóide de esvaziamento; 1 – Entrada analógica de 
0 a 10 Vcc para o controle proporcional de esvaziamento;1 – 
Saída analógica de 0 a 10 Vcc indicadora da pressão no 
reservatório. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

133 

Objeto: BANCADA MODULAR DIDÁTICA PARA ESTUDO 
DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS – CLP. 
Descrição Detalhada: Bancada modular didática para 
estudo de controladores lógicos programáveis – clp. 
 O Painel Modular é composto de uma estrutura tubular de 
aço, tratada com pintura eletrostática, nas dimensões de 660 
mm de largura X 935 mm de altura X 350 mm de 
profundidade. Possui 4 linhas de 200 mm para a fixação 
manual dos módulos de simulação através de parafusos com 
cabeça recartilhada, dispensando a utilização de ferramentas. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UN 01 7.500,00 7500,00 

134 

Objeto: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
COM COMBUSTÍVEL DE HIDROGÊNIO. 
Descrição detalhada: Sistema de geração de energia 
elétrica com combustível de  hidrogênio DL- Hidrogenio-A. 
Este painel permite gerar hidrogênio a partir de luz solar e 
permite converter o hidrogênio em energia elétrica. O 
hidrogênio produzido é armazenado em uma coluna de 
combustível. Ambas as conversões utilizam células de 
combustível. Características do produto: 
A – As partes do sistema são acondicionadas em um painel 
transportável de alumínio. O conjunto contido no painel é o 
seguinte: 
1. Eletrolisador PEM 
2. Uma pila a combustível (gerador) feita com até 10 células  
3. Fonte 
4. Software de monitoramento 
5. Tanque de armazenamento do hidrogênio 
6. Cargas elétricas:lâmpada e ventilador 

UN 01 35.294,00 35294,00 
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7. Modulo solar/fotovoltaico 
B – Acompanha também os acessórios seguintes: 
• Garrafa com água destilada 
• Óculos protetivos 
• Tubo de silicone 
• Manuais didáticos 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL.  
 

135 

Objeto: Sistema de Treinamento eólico com turbina.   
Descrição Detalhada: A Sistema de treinamento eólico com 
turbina. Este sistema  de  treinamento  teórico-prático permite  
investigar  a  produção  de  energia elétrica a partir da energia 
eólica ( movimento de pás pelo vento ) O sistema é formado 
por uma  Gerador  Eólico de 12 volts 50 Watts com pás de 1 
metro.O painel eletrônico é feito com uma estrutura metálica 
que  sustenta os vários  módulos a saber: •  Medidas de 
voltagem, corrente e velocidade da pá geradora de 250 Watt •  
Conversão AC/DC •  Controle da bateria •  Bateria (12 volt, 17 
amperes ) O sistema pode suprir 12 Volts  DC  ou 220 VAC 
Uma turbina eólica de 12 volts / 40 watt com regulagem 
angular de +/- 30  O sistema permite também medidas com 
carga resistivas.   
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL.   

UN 01 43.930,00 43930,00 

136 

Objeto: PAINEL DIDÁTICO DE TRANSDUTORES, 
SENSORES E CONDICIONADORES. 
Descrição Detalhada: Baseado em um painel tipo bancada, 
contém os principais sensores utilizados em aplicações 
industriais, onde os experimentos abrangem o funcionamento 
parâmetros físicos, medição de respostas e conversão de um 
sinal analógico para saída digital, etc. Componentes do painel 
: - Painel em aço, serigrafado e com pintura em epóxi – 01 
Sensor óptico de reflexão com elemento reflexivo e um de 
difração com emissor e receptor e respectivos suportes fixados 
ao painel – 01 Sensor capacitivo digital e suporte fixado ao 
painel – 01 Sensor transmissor capacitivo de nível com hastes 
em aço inoxidável – 01 Sensor indutivo analógico e suporte 
fixado ao painel – 01 Motor de corrente contínua com redução 
por engrenagens de dentes retos acoplado a um fuso roscado 

UN 01 9.550,00 9550,00 
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e porca, acionado eletricamente e com retroalimentação por 
encoder, com duas micro-chaves de fim de curso nas 
extremidades do fuso. Possui potenciômetro para ajuste da 
velocidade. – 01 Encoder ótico rotativo com disco em alumínio  
- 01 Sensor de barreira ótica – 01 Sensor analógico de 
temperatura tipo PT 100 – 01 Chave de fim de curso – 01 
Encoder ótico linear com régua de alumínio  - 01 Sensor 
analógico de temperatura tipo NTC – 01 Cigarra – 01 Bloco 
metálico com resistência elétrica para aquecimento da massa 
– 01 Sensor analógico de pressão e manômetro (inclui pêra 
para geração de pressão) – 01 Medidor digital de temperatura 
– 01 Medidor digital de tempo, velocidade e contador 
(integrado) – 03 Lâmpadas sinalizadoras (vermelha, amarela e 
verde)  - 01 Reservatório com capacidade de 250 ml, com 
bomba d’água acionada via microprocessador – 01 Tanque 
com capacidade de 350 ml – 10 Entradas analógicas 0 – 
12VDC – 10 Entradas digitais 12VDC. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

137 

OBJETO: INVERSOR DE FREQUÊNCIA DC/AC 1500W 
(12VDC – 220VAC) 
Descrição Detalhada: Eletricamente isolado Mais de 12 
horas de funcionamento contínuo na temperatura ambiente de 
20ºC Tipo soft start Potência de saída contínua de 1500W 
Potência de saída de pico: 3500W Tensão de entrada: 10V to 
15V Tensão de saída: 220V Fusível de Entrada: 6 fusíveis de 
35ª cada Alarme para identificar a bateria fraca: 10.5V +/- 
0.5V Sistema de desligamento com bateria fraca: DC 10V +/- 
0.5V Proteção contra curto Alarme e shut down térmico: 60 
+/-5°C.   
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UN 07 1.800,00 12600,00 

138 

 Objeto: BANCADA PRINCIPAL  
Fabricada em estrutura de alumínio, é constituída  por dois 
postos de trabalho. Possui um autotransformador de 5KVA 
50/60 Hz, uma régua para entrada dos cabos de alimentação, 
uma tomada (220 V, 250 W) para ligação de cargas auxiliares, 
um disjuntor para  
proteção termomagnética e um disjuntor diferencial.    
 Cada posto de trabalho conta com uma seccionadora com 

UN 01 11.345,00 11345,00 
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chave e um botão de parada em emergência.   
 Características técnicas:  
 - Tensão de Alimentação:   220, 380 ou 440 VCA (trifásico);  - 
Classe de Tensão:      600 VCA; - Tensão de Comando:   220 
VCA; - Frequência:       60 Hz;  
- Dimensões Aproximadas:  A x L x P (1290 x 1050 x 500 
mm). 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

139 

Objeto: KIT MEDIDAS ELÉTRICAS 
Descrição Detalhada: Kit de placas individuais e removíveis, 
aptas a serem encaixadas na bancada principal, compostas 
dos seguintes equipamentos:  
03  x  Fusíveis In=2 A;  
03  x  Fusíveis In=4 A;  
02  x  Wattímetros Monofásicos;  

1 x  Cosífimetro Monofásico 220V / 2 A 

2 x  Cosífimetro Trifásico 220V / 5 A;   

02  x  Amperímetros CC (0 a 0.3 A);   
03  x  Amperímetros CA (0.2 a 10 A);   

3 x  Voltímetro 0-15 Vcc;  

4 x  Voltímetro 0-300 VCA;  

5 x  Medidor de Energia Ativa;   

6 x  Frequencímetro;  

7 x  Potenciômetro com Lâmpada;   

04  x  Resistores de 56R 10 W;   
04  x  Resistores de 100R 10 W;   
04  x  Resistores de 150R 10 W;   
03  x  Resistores de 50R 200 W;   
03  x  Resistores de 100R 300 W;   
03  x  Indutores de 300mH;   
03  x  Capacitores de 5•F 400 V 50/60 H 
03  x  Capacitores de 10•F 400 V 50/60 H 
03  x  Capacitores de 30•F 380 V 60 Hz; 

8 x  Fonte Monofásica;   

9 x  Comutadora Voltimétrica;  

01 x  Placa para Interligação de Cabos. 

 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UN 01 13.090,00 13090,00 
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140 

Objeto: KIT CHAVES DE PARTIDA COM SIMULADOR DE 
DEFEITOS 
Descrição Detalhada: Kit de placas individuais e removíveis, 
aptas a serem encaixadas na  bancada principal compostas 
dos seguintes equipamentos:   

10 x  Placa de Comando + Simulador de Defeitos, 

contendo os seguintes componentes:   

11 x  Botões pulsadores vermelhos 1NA+1NF;   

12 x  Botões pulsadores pretos 2NA+2NF;  

13 x  Botões pulsadores pretos 1NA+1NF;   

14 x  Chave seccionadora IN 10 A;   

15 x  Contatores auxiliares 220 V 50/60 Hz;   

  08  x  Contatores tripolares 220 V 50/60 Hz;   
  24  x  Interruptores unipolares reversores 2 posições;   

16 x  Relé de sobrecarga 1,2 – 1,8 A;   

17 x  Relé temporizador;  

18 x  Fusíveis de proteção;   

  06  x  Sinaleiros difusos 187 – 242 VCA.  
19 x  Placa com voltímetro 0-300 VCA 

Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UN 01 2.212,00 2212,00 

141 

Objeto: KIT CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES 
CA.  
Descrição Detalhada: Kit de placas individuais e removíveis, 
aptas a serem encaixadas na  bancada  principal, compostas 
dos seguintes equipamentos:  01  x  Inversor de Freqüência 
(tipo CFW-11 da WEG, ou similar com o mesmo padrão de 
qualidade).    

20 x  Potenciômetro de fio 5K, 1 volta;   

21 x  Resistores de fio 10R 5% 100 W;   

22 x  Resistor fixo 39R 300 W;   

23 x  Sinaleiros LED na cor Verde;   

24 x  Sinaleiros LED na cor Vermelha;   

25 x  Sinaleiros LED Incolor;   

26 x  Fusíveis In=16 A;   

27 x  Placa para Simulação de Defeitos;   

06  x  Chaves Seletoras;   
28 x  Relé Protetor RPW-PTC.  

Características gerais do Inversor de Freqüência: Tensão de 
rede 200-240 VCA;   
· Freqüência 50/60 Hz;  

UN 01 4.510,00 4510,00 
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· Corrente 4,43 A; ·  06 entradas digitais isoladas, 24 VCC, 
funções programáveis;  ·  02 entradas analógicas diferenciais 
isoladas por amplificador diferencial, funções programáveis; ·  
03 saídas à relés com contatos NA/NF (N0/NC), 240 VCA – 1 
A, funções programáveis;  ·  02 saídas analógicas isoladas, 
funções programáveis;  ·  Interface homem-máquina (HMI) 
incorporada;  ·  Seleção do idioma da HMI: Português, Inglês, 
Espanhol e Alemão.   
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

142 

 Objeto: KIT CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES 
CC. 
Descrição Detalhada: Kit de placas individuais e removíveis, 
aptas a serem encaixadas na  bancada principal, compostas 
dos seguintes equipamentos:   

29 x  Conversor CA/CC CTW-04;  

30 x  Sinaleiros LED na cor Vermelha;   

31 x  Sinaleiros LED Incolor;   

32 x  Fusíveis In=16 A;   

33 x  Fusíveis In=2 A;  

34 x  Placa para Simulação de Defeitos;   

04  x  Chaves Seletoras;   
35 x  Relé Térmico RW27D (0.8 a 1.2 A);   

36 x  Botões Pulsadores cor verde 2NA+2NF;   

37 x  Botões Pulsadores cor vermelha 1NF;   

38 x  Contatores Tripolares CWM12.22;   

39 x  Amperímetro Analógico CC;  

40 x  Voltímetro Analógico CC;   

41 x  Tacômetro Analógico;   

42 x  Reatância Trifásica;   

43 x  Módulo de Chaveamento de Sinais.   

 Características gerais do Conversor CA/CC:   
 ·  Tensão de rede 220 VCA;   
·  Freqüência 50/60 Hz;  
·  Corrente 10 A. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UN 01 10.333,00 10333,00 

143 

Objeto: KIT CHAVE DE PARTIDA ESTÁTICA – SOFT-
STARTER.  
 Kit de placas individuais e removíveis, aptas a serem 

UN 01 3.709,00 3709,00 
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encaixadas na  bancada principal, compostas dos seguintes 
equipamentos:   

44 x  Chave Soft-Starter SSW-06;  

45 x  Sinaleiros LED na cor Vermelha;   

46 x  Sinaleiros LED na cor Verde;   

47 x  Sinaleiros LED Incolor;   

48 x  Contatores Tripolares 220 V, 50/60 Hz, 06  x  

Chaves Seletoras 2NA+2NF.  

Características gerais da chave Soft –Starter:  
·  Tensão de rede 220-575 VCA;   
·  Frequência 50/60 Hz;  
·  Corrente 10 A;  
·  05 entradas digitais programáveis isoladas 24 Vcc;   
·  01 entrada digital programável isolada 24 Vcc (para 
termistor-PTC do motor);  
·  03 saídas à relé programáveis 250 V / 2 A (02 x NA) + (01 x 
NA + NF – Defeito);  
·  01 saída analógica programável (10 bits) 0...10 Vcc;   
·  01 saída analógica programável (10 bits) 0...20 mA ou 
4...20 mA;   
·  Interface homem-máquina (HMI) incorporada;  
·  Seleção do idioma da HMI: Português, Inglês, Espanhol e 
Alemão.   
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

144 

Objeto: KIT CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL  - 
CLP.  
Descrição Detalhada: Kit de placas individuais e removíveis, 
aptas a serem encaixadas na  bancada principal, compostas 
dos seguintes equipamentos:   

49 x  Controlador Lógico Programável  (Tipo CLP 

TPW-03 da WEG ou similar com o mesmo padrão de 

qualidade);  

01  x Unidade de Expansão  AD  – com 8 entradas analógicas 
de 12 bits  
(0...10 Vcc / 4 – 20 mA);  
01  x  Unidade de Expansão DA – com 2 saídas analógicas de 
12 bits (0...10  
Vcc / 4 – 20 mA);  

50 x  Fonte de Alimentação: Entrada 100-240 VCA, 

UN 01 7.795,00 7795,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

105 
 

50/60 Hz, Saída 24 VDC / 2 A;   

51 x  Potenciômetros de fio 5 k• / 10 voltas para entradas 

analógicas;   

24  x  Chaves de comando 3 posições – para entradas digitais;  
52 x  Minidisjuntor bipolar termomagnético 16 A, 50/60 

Hz;   

53 x  Minidisjuntor monopolar termomagnético 2 A, 

50/60 Hz;   

54 x  Sinaleiros LED na cor Vermelha;   

55 x  Sinaleiros LED na cor Verde;   

56 x  Sinaleiros LED Incolor;    

57 x  Fusíveis In=6 A;  

58 x  Fusíveis In=2 A;  

59 x  Relé Térmico (4 a 6,3 A);  

60 x  Botões Pulsadores cor verde 2NA+2NF;   

61 x  Botões Pulsadores cor vermelha 2NA+2NF;   

04  x  Contatores Tripolares 220 V, 50/60 Hz, 04  x  Lâmpadas 
Incandescentes;  

62 x  Placa para Interligação de Cabos.   

 Características gerais do CLP:  
 .  Tensão de rede: 85-264 VCA;  
·  Frequência: 50/60 Hz;  
·  O CLP é constituído de unidade básica com CPU de 16 bits / 
fonte de 24 Vcc / 24 entradas  
digitais 24 Vcc / 16 saídas à relé 2 A;  
·  Programação em linguagem LADDER (diagramas de 
contatos) ou LÓGICA (lista de  
instrução);  
·  Contador rápido incorporado:    
Fase simples (4 pontos de 100 kHz + 2 pontos de 5 kHz);   
Fase dupla (2 pontos de 50 kHz).   
·  Programação via microcomputador UND em ambiente 
Windows;  
·  Vem acompanhado de software para programação em 
microcomputador e cabo de  
comunicação deste com o CLP. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

145 
Objeto: KIT SERVOACIONAMENTO CA  
Descrição Detalhada: Kit de placas individuais e removíveis, 

UN 01 6.319,00 6319,00 
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aptas a serem encaixadas na  bancada principal, compostas 
dos seguintes equipamentos:   

63 x  Servoconversor CA;  

64 x  Sinaleiros LED na cor Vermelha;   

65 x  Sinaleiros LED na cor Verde;   

66 x  Fusíveis In=16 A;   

67 x  Botões Pulsadores cor verde 2NA+2NF;   

68 x  Botões Pulsadores cor vermelha 1NF;   

69 x  Contator Tripolar 220 V, 50/60 Hz, 01  x  Placa 

para Simulação de Defeitos.   

 Acompanha o kit:  
70 x  Conjunto de cabos para interligação 

servoconversor  

servomotor (potência + resolver).   
 Características gerais do Servoconversor:  
·  Tensão de rede 220-230 V trifásica;  
·  Frequência 50/60 Hz;  
·  Corrente 8 A.   
 O servoconversor digital transistorizado, possui controle 
através de modulação PWM vetorial  
para acionamento de servomotor do tipo corrente alternada 
“brushless” em quatro quadrantes,  
com FCEM senoidal, duas funções STOP incorporadas para 
posicionamento (programável  
através do IHM local, com resolução de 4096 pulsos/volta), 6 
entradas / 3  saídas digitais  
programáveis, simulação de encoder programável de 1 a 4096 
pulsos/rotação, comunicação  
serial RS-232, com placa posicionadora incorporada, corrente 
nominal (rms) 8ª, corrente  
dinâmica (3s) 16 A. Programação via IHM local incorporada ou 
via microcomputador UND.   
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 
 

146 

OBJETO: PARTIDA DE MOTORES COM TENSÃO 
REDUZIDA. 
Descrição Detalhada: Possibilita conexões trifásicas estrela-
triângulo, bem como partida com tensão reduzida contém: (1) 
módulo com tensão reduzida. Contém: (1) módulo resistor 

UN 01 14.320,00 14320,00 
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com 3 resistores de potência 100W cada; (1) módulo duplo 
transformador; (1) Manual do aluno mod. 17403; (1) Manual 
do Professor ; (1) manual de instalação. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

147 

Objeto: PAINEL DIDÁTICO PARA ESTUDO DE 
INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E PREDIAIS. 
Descrição Detalhada: Composto de uma estrutura tubular 
de aço, tratada com pintura eletrostática, nas dimensões de 
1100 mm de  largura X 800 mm de altura X 500 mm de 
profundidade. Possui 5 linhas de 123 mm para a fixação 
manual dos módulos de simulação através de parafusos com 
cabeça recartilhada, dispensando a utilização de ferramentas. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UN 01 14.380,00 14380,00 

148 

Objeto: BANCADA PARA ESTUDO DE CONTROLE DE 
PROCESSOS.  
O objetivo desta bancada é possibilitar na prática, o estudo e 
operação de diversas malhas de controle de processo, 
utilizando os mesmos equipamentos e instrumentos industriais 
aplicados em controle industrial, reproduzindo as condições 
operacionais encontradas em instalações fabris. Um módulo 
didático, composto de um depósito de processo pressurizado e 
de uma série de sensores e atuadores de nível, pressão, 
temperatura e vazão; • Um módulo de controle que 
compreende os circuitos de interface para os sensores e os 
atuadores assim como os circuitos de controle ON / OFF, 
proporcional, integral e derivativo. Depósito – capacidade 5 
litros. 
Sensores de temperatura. – termoresistência de platina 107h 
100.- termômetro bimetálico. Sensores de nível. 
- transformador linear de diferença variável. – sensor ON/OFF 
de tipo on-reed. Sensores de fluxo. 
- medidor de fluxo 8000 impulsos / litro.- medidor de fluxo a 
leitura direta.Sensores de pressão. – pressostato. – 
manômetro de leitura direta. Bomba de recirculação. – 6 litros 
/ min., 12 V / 1,5 A. Válvula motorizada. Válvulas manuais. 
Eletroválvula Resistência para aquecimento de água – 48 V, 
200 W. 
Válvula de segurança – 2,4 bar. Termostato de segurança. 

UN 01 59.560,00 59560,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

108 
 

Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

149 

Objeto: MULTÍMETRO DIGITAL. 
Descrição Detalhada: Multímetro digital com as seguintes 
características gerais: Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens) 
com iluminação de fundo. Taxa de Medição: 3 vezes / s. 
Indicação de Sobre-faixa: OL. Indicação de Bateria Fraca: O 
símbolo de bateria aparece quando a tensão da bateria estiver 
abaixo da nominal para operação. Auto Power Off: Aprox. 
20±10 minutos. Peak Hold. Coeficiente de Temperatura: 0,1 x 
(Precisão Especificada) por °C, < 18°C ou > 28°C. Segurança: 
IEC 1010 Categoria de Instalação II 1000V. Características 
especificas requeridas e modos de operação: [a] Tensão DC: 
Faixas 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V; Precisão 200mV ~ 200V 
± (0,5%+3D); 1000V ± (1,0%+5D); Resolução 0,1mV, 1mV, 
10mV, 100mV, 1V Impedância de Entrada 10Mhom; Proteção 
de Sobrecarga 250V DC / Pico AC na faixa 200mV; 1000V DC / 
Pico AC nas outras faixas. [b] Corrente DC: Faixas 2mA, 
20mA, 200mA, 20ª; Precisão: 2mA ~ 20mA ± (0,8%+3D); 
200mA ± (1,2%+4D); 20ª ± (2,0%+5D); Resolução 1µA, 
10µA, 100µA, 10mA; Queda de Tensão: 200mV (Máximo); 
Proteção de Sobrecarga com Fusível de Ação Rápida 
0,2ª/250V para a Entrada mA, e Fusível Ação Rápida 
12ª/250V para Entrada 20ª (20ª máximo por 10 segundos). 
[c] Tensão AC: Faixas 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V; Precisão: 
200 mV ± (1,2%+3D); 2V ~ 200V ± (0,8%+5D); 750V ± 
(1,2%+5D); Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V; 
Impedância de Entrada: 10Mohms; Resposta em Freqüência: 
40Hz a 100Hz p/ faixa 750V; 40Hz a 400Hz p/ outras faixas; 
Proteção de Sobrecarga 250V DC / Pico AC na faixa 200mV; 
1000V DC / Pico AC nas outras faixas. [d] Corrente AC: Faixas 
2mA, 20mA, 200mA, 20ª; Precisão 2mA ~ 20mA ± 
(1,0%+5D); 200mA ± (2,0%+5D); 20ª ± (3,0%+10D); 
Resolução 1µA, 10µA, 100µA, 10mA; Queda de Tensão: 
200mV (Máximo); Resposta em Freqüência 40Hz a 200Hz; 
Proteção de Sobrecarga com Fusível de Ação Rápida 
0,2ª/250V para a Entrada mA e Fusível Ação Rápida 12ª/250V 
para Entrada 20ª (20ª máximo por 10 segundos). [e] 
Resistência: Faixas 200º, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M, 2000M 
Ohms; Precisão 200 Ohms ± (0,8%+5D); 2k Ohms ~ 2M 

UNI

D 
06 108,00 648,00 
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Ohms ± (0,8%+3D); 20M Ohms ± (1,0%+15D); 2000M 
Ohms ± [5,0%(Leit.-10D)+20D]; Resolução 0,1 Ohms, 1 
Ohms, 10 Ohms, 100 Ohms, 1k Ohms, 10k Ohms e 1M Ohms 
para cada escala de resistência, respestivamente; Tensão de 
Circuito Aberto < 3V; Proteção de Sobrecarga 250V DC / Pico 
AC. [f] Capacitância: Faixas: 20nF, 200nF, 2uF, 20uF, 200uF; 
Precisão 20nF ~ 20uF ± (2,5%+20D); 200uF ± (5,0%+5D); 
Resolução 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF; Proteção de 
Sobrecarga 36V DC / Pico AC. [g] Indutância: Faixas 2mH, 
20mH, 200mH, 2H, 20H; Precisão ± (2,5%+20D); Resolução 
1uH, 10uH, 100µH, 1mH, 10mH; Proteção de Sobrecarga 36V 
DC / Pico AC. [h] Freqüência: Autorange; Faixas 2kHz, 20kHz, 
200kHz, 2000kHz, 10MHz; Precisão ± (0,5%+4D); Resolução 
1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz; Sensibilidade de Entrada 
3,5Vpp; Proteção de Sobrecarga 250V DC / Pico AC (< 15 
segundos). [i] Diodo: Display mostra a queda de tensão 
aproximada do diodo; Condição de teste por corrente direta 
aproximada de 1mA DC; Tensão reversa aproximada de 3V 
DC; Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC. [j] 
Continuidade com sinal sonoro; Proteção de Sobrecarga 250V 
DC / Pico AC. [k] Temperatura: Faixa -40ºC ~ 1000ºC; 
Precisão -40ºC ~ 400ºC ± (0,8%+4D); 400ºC ~ 1000ºC ± 
(1,5%+15D); Resolução 1ºC; Termopar Tipo K incluído. [l] 
Teste de hFE: Faixa 0 ~ 1000; Ib: 10uA; Vce: 3V DC. Deve 
possuir os seguintes acessórios: Par de Pontas de Prova 
(Vermelho e Preta), Manual de Instruções, Bateria, Holster 
Protetor, Termopar Tipo K e Adaptador Multi Funções 
correspondente aos tipos de medidas efetuadas. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

150 

Objeto: MULTÍMETRO DIGITAL. 
Descrição Detalhada: Multímetro digital com as seguintes 
características: 3 1/2 Dígitos; Alimentação: Bateria de 9 VCC; 
Impedância de entrada: 10M  (CC/CA); Volts CC: 
200/2/20/200/1000V; Volts CA: 2/20/200/750V; Amperes CC: 
200u/2m/20/200/10ª; Amperes CA: 2m/20/200/20ª; Ohms: 
200/2k/20k/200k/2M/20M; Testes de transistor, Diodo e 
Continuidade; Sinal sonoro para testes de continuidade. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
12 35,00 420,00 
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151 

Objeto: TERMÔMETRO DIGITAL. 
Descrição Detalhada: Termômetro Digital: Display LCD 3 ½ 
Díg. (±1999); Data Hold; Medidas em Graus 110hão110um: 
0ºC~1000ºC±(0,75%+1ºC); Medidas em Graus Fahrenheit: 
0ºF~1800ºF±(0,75%+1ºF); Resolução: 1ºC; Indicador de 
Bateria; Termopar Tipo K externo; Conector para termopar; 
Alimentação via uma bateria 9V. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
06 70,00 420,00 

152 

Objeto: LUXÍMETRO DIGITAL. 
Descrição Detalhada: Luxímetro Digital: Display LCD: 3 1/2 
dígitos; Escalas 2.000, 20.000 e 50.000 Lux com resoluções de 
1, 10 e 100 Lux respectivamente; Memória (data hold); 
Fotocélula separada do corpo do aparelho; Alimentação com 
uma bateria de 9 Volts. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
02 140,00 280,00 

153 

Objeto: FONTE DE ALIMETAÇÃO DIGITAL 
ASSIMÉTRICA. 
Descrição Detalhada: 0-32V 0-10ª: Dois Displays Tipo LED 
de 3 1/2 dígitos; Tensão de Saída: 0 a 32V; Precisão: ± 1% + 
2 dígitos; Corrente de Saída: 0 a 10ª; Precisão: ± 1,5% + 2 
dígitos; Efeito de linha: 0,02 + 3mV; Efeito de Carga: 0,02% 
+ 10 mV; Ripple & Ruído: 3mVRMS; Potenciômetro de 
Corrente e Tensão sensível para ajuste grosso e fino; Proteção 
contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade. 
Alimentação AC: 127 ou 220V. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
04 590,00 2360,00 

154 

Objeto: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC REGULADA. 
Descrição Detalhada: Fonte de Alimentação DC Regulada 0-
30v / 0-3ª: Tensão regulável: 0-30V; Corrente regulável: 0-3ª; 
Precisão básica: 1%; Estabilidade de carga: menor ou igual a 
0,03V; Ripple e ruído: menor que 1mVrms; Proteção de 
sobrecarga, super-aquecimento e curto-circuíto; Alimentação 
AC: 127 ou 220V. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
04 320,00 1280,00 

155 
Objeto: KIT DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA. 
Descrição Detalhada: O kit para eletrônica de potência UNI 05 10.890,00 54450,00 
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deve possuir no mínimo as seguintes características: composto 
de um rack metálico na cor preta confeccionado em chapa de 
aço com ventilação; provido de fontes e acessórios, no qual é 
possível inserir os módulos de experiências para as funções de 
controle, disparo e conversores O rack possui alças para 
transporte e pés de borracha para apoio. Conexão através de 
cabo tripolar com aterramento e dispositivo de proteção 
(fusível), com fontes de saídas fixa de 15V(1ª) com dispositivo 
de proteção; chave geral com sinalização; o kit possui também 
diversos módulos de aplicações fixados no rack através de 
parafusos recartilhados sendo eles com as seguintes 
EXPERIÊNCIAS: - Medição de ângulo e disparo de tiristores 
composto por: no mínimo circuito detector de cruzamento por 
zero, controle microcontrolado do sinal de disparo para até 6 
tiristores (sistemas trifásicos), medidor digital de ângulo de 
disparo, isolador de pulsos, controle manual e externo de 
disparo e pontos de acesso aos principais sinais do circuito de 
disparo e medição. Envolve experimentos com tiristores e 
circuitos de disparo associados, retificadores controlados 
monofásico e trifásico com circuito de comando, fonte trifásica 
e controlador AC/AC. – Tiristores de Potência composto por: 
no mínimo 06 SRC’s de 600V/12ª e seus respectivos 
dissipadores de calor e circuito snubbers. – Retificadores de 
Potência composto por: no mínimo 06 Diodos de 600V/12ª e 
seus respectivos dissipadores de calor. – Proteção composto 
por: no mínimo 03 fusíveis juntamente com seus porta-
fusíveis e 03 resistores Shunt – IGBT’s composto por: no 
mínimo 06 IGBT’s de 600V/12ª para serem utilizados em 
experiências com choppers e inversores controlados, e 
capacitor de 4700uF/400V. – Drivers para IGBT’s: composto 
por: no mínimo circuito integrado com função específica de 
driver para IGBTs, entradas foto-acopladas através de 
fotoacopladores rápidos, proteções integradas de 
sobrecorrente e falha de acionamento com indicação para o 
módulo controlador. – Acionamento para IGBT’s composto 
por: no mínimo gerador de sinais de acionamento dos IGBT’s 
através de microcontrolador, onde serão fornecidos sinais de 
comando para o módulo de IGBT’s tornando-se um inversor 
de freqüência modular. Opera em modo PWM para controle de 
chopper, modo inversor 180º trifásico e inversor PWM 
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trifásico.  Potenciômetro na parte frontal para possibilitar a 
variação da 112hão112uméri da onda de saída (nos modos 
180 graus um inversor PWM) ou duty-cicle (modo PWM para 
chopper) mostrando a indicação no painel frontal. Controle 
externo através de sinal de 0 a 10 VDC. 
O material didático deve conter no mínimo: Introdução à 
Eletrônica de Potência; O que e 112hão112uméri de potencia; 
Principais funções dos conversores estáticos; Aplicações da 
Eletrônica de Potencia; Importância dos Transformadores em 
Eletrônica de Potencia; Tipos de circuitos de 112hão112uméri 
de potencia; Diodo de Potência; Analise de circuitos com 
diodo; Diodos em circuitos DC; Diodos em circuitos AC; 
Conversor CA/CC (Retificadores); Dispositivos tiristores; SCR; 
TRIACS; Outros tipos de tiristores; Disparo dos tiristores; 
Retificadores controlados; Retificadores trifásicos 
semicontrolados; Controladores de tensão AC; Conversores 
DC/DC; Driver de potência; Conversores AC\DC\AC; Inversor 
de Freqüência. Deverá ser fornecido material didático em 
português (opcionalmente em inglês) composto de teoria e 
experimentos práticos de todos os cartões de experiências. 
Deve ser fornecido CD com todos os manuais softwares 
utilizados e suas respectivas licenças (se necessárias) assim 
como todos os cabos necessários para seu funcionamento. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

156 

Objeto: KIT DESENVOLVIMENTO FPGA (500K GATES). 
Descrição Detalhada: Módulos de conexão: 100-pin Hirose 
FX2 connector, Three 6-pin Pmod connectors, DB15HD VGA , 
PS/2 keyboard, Two DB9 RS-232 connectors RJ-45 Ethernet, 
16-pin header for optional LCD modules, SMA connector for 
high-speed clock input. Medios de programação: JTAG 
programming via on-board USB2 port; JTAG & SPI Flash 
programming with parallel or USB JTAG Cable; Outras opções 
adicionais. Modulos adjuntos: Xilinx XC3S500E FPGA, Xilinx 
XCF04 Platform Flash for storing FPGA configurations, 32MB 
Micron DDR SDRAM, 16MB Numonyx StrataFlash, 2MB ST 
Microelectronics Serial Flash, Linear Technologies Power 
Supplies, Texas Instruments TPS75003 Triple-Supply Power 
Management IC, SMSC LAN83C185 Ethernet PHY. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 

UNI

D 
05 695,00 3475,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

113 
 

COEEL. 

157 

Objeto: SISTEMA DE TREINAMENTO EM ROBÓTICA E 
AUTOMAÇÃO. 
Descrição Detalhada: Sistema de ensino de Robótica e 
Automação composto por um robô, esteira pneumática, 
alimentador de peças e sensores de identificação de peças. 
Acompanha um software de simulação virtual que reproduz o 
produto real e apresentações teóricas em PowerPoint, 10 
tarefas experimentais, currículo em formato HTML, links 
multimídia e avaliação contínua do aprendizado do aluno por 
meio de testes e mensuração em tempo real usando o sistema 
de gerenciamento de sala de aula (ClassAct).O software de 
simulação da célula de trabalho do robô pode ser instalado em 
todos os computadores dos alunos, permitindo que toda a 
classe execute as atividades do mesmo tópico ao mesmo 
tempo. Simulador: O simulador permite ao aluno operar um 
robô em uma célula de trabalho contendo alimentadores de 
peças, esteira e vários sensores. O aluno pode controlar o 
robô manualmente, ou escrevendo programas de controle que 
são executados na tela. O simulador também inclui um robô 
trabalhando em uma planta nuclear. Tópicos inclusos: - 
Controle manual de um robô; - Diagramas de fluxo e 
programas; 
- Sensoriamento, decisões e contagem; - Controle de circuito 
aberto e fechado; - Transporte ao redor da célula de trabalho; 
- Manipulando peças; - Robôs industriais; e – Manufatura 
integrada por computador. 
ESTUDOS TECNOLOGIOS PROPOSTOS: - Controlar um robô 
manualmente; - Usar um diagrama de fluxo para escrever um 
programa do computador em BASIC; 
Usar a entrada de um sensor com o comando IF em um 
programa BASIC; - Identificar o propósito da transmissão por 
correia; - Escrever programas para sistemas de controle de 
circuito aberto e fechado; - Identificar diferentes tipos de 
sensores usados em uma célula de trabalho; - Identificar 
razões econômicas e práticas do porquê dos robôs serem 
usados – na indústria; - Escrever um programa para controlar 
um robô usando entradas de um teclado;e – Identificar como 
a manufatura integrada por computador (CIM) pode ser 
incorporada aos sistemas de manufatura. 

UNI

D 
01 28.500,00 28500,00 
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Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

158 

Objeto: FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA DE 
BAIXA TENSÃO. 
Descrição Detalhada: Sistema de treinamento para 
laboratórios de elétrica composto por uma fonte de 
alimentação trifásica de baixa tensão (18Volts) para 
proporcionar segurança aos alunos e auxiliá-los na 
compreensão dos conceitos básicos de circuitos trifásicos. 
Especificações técnicas: Entrada: 3 Fases (230V tensão de 
fase, 415V tensão de linha); Saídas: 18V tensão de fase, 28V 
tensão de linha; Chave de alimentação: trifásico; e, 
Dimensões (mm): largura = 262, profundidade = 316, altura 
= 130. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
02 2.750,00 5500,00 

159 

Objeto: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL – CLP. 
Descrição Detalhada: Características mínimas. Tensão de 
alimentação de 110/220 V ou contínua de 11 a 30 VCC. 16 
entradas digitais (24 VCC), 14 saídas digitais a relé, 4 entradas 
analógicas configuráveis de 0 a 10 VCC, 0 a 20 mA, 4 a 20 
mA, no mínimo. 02 saídas analógicas de 4 a 20 mA, entradas 
rápidas para contagem de pulsos, porta comunicações RS232. 
Acompanha software de programação, com capacidade para 5 
linguagens, compatível com a norma IEC 61131-3. Ladder 
Diagram. Structure text; Instruction list; Function Block 
diagram; Sequential function chart. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
04 1.550,00 6200,00 

160 

Objeto: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL – CLP. 
Descrição Detalhada: Tipo compacto; obedecer as normas 
IEC/EN 61131-2 e EN 50178; capacidade de expansão de 
portas analógicas e digitais; possuir pelo menos 16 entradas 
digitais – contato semicondutor; possuir pelo menos 14 saídas 
digitais; possuir pelo menos 2 entradas analógicas (0 – 10V) – 
resolução de pelo menos 10 bits; possuir pelo menos 1 saída 
analógica (0 – 10V/2mA) – resolução de pelo menos 12 bits; 
comunicação serial RS-232; comunicação serial RS-485; 
operação na faixa de temperatura de 0 – 55°C; memória de 
programa e dados de pelo menos 512kbyte; tensão de 

UNI

D 
02 4.200,00 8400,00 
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alimentação de 24Vdc; possuir recursos de contador; 
programação em IS, LD e FBL; controle PID; controle por 
lógica Fuzzy; servidor OPC. (Tipo Moeller Ps4-341 ou similiar 
com o mesmo padrão de qualidade). 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

161 

Objeto: INDICADOR UNIVERSAL. 
Descrição Detalhada: Display à LED; Entrada de sinal 
configurável: termopares (J, K, T, N, R, S), termoresistência 
(Pt100), termistores (PTC/NTC), sinais analógicos (4 a 20 mA; 
0/1 a 5Vcc;; 0 a 50/60 mVcc); 2 Relés SPST (1,5 A/240 Vca) e 
2 relés SPDT (3 A/250 Vca), configuráveis individualmente 
como controle ou alarme; Saída 4-20 mA isolada com 1500 
níveis de resolução, carga máxima de 550 ohms. Função de 
controle ou retransmissão de PV ou SV. Pode ser configurada 
também como entrada ou saída digital (10 Vcc/20 mA); uma 
entrada digital para contato seco e cinco funções 
programáveis; 1 (uma)  saída para retransmissão analógica 
(4-20 mA); Comunicação serial RS485; Controle PID com 
auto-sintonia; Alimentação: 100 a 240 Vca; Caixa plug-in ABS 
V0 padrão DIN 48 x 48 mm; Acessórios: manual de 
instruções. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
02 750,00 1500,00 

162 

Objeto: KIT PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E 
SOFTWARE. 
Descrição Detalhada: KIT PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E 
SOFTWARE de controle contendo características iguais ou 
superiores aos especificados abaixo: Módulo de aquisição de 
dados com comunicação USB, 14 bits, 48 kS/s, Entradas 
analógicas: 8 SE/4 DI · 48 kS/s · 14 bits, Saídas digitais: 2 · 
150 S/s · 12 bits, Entradas/Saídas Digitais:  12 DIO, 
Counter/Timers: 1 · 32 bits · 5 MHz e acompanha software de 
controle compatível com sistema operacional Windows. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
08 900,00 7200,00 

163 

Objeto: PLANTA DIDÁTICA PRA CONTROLE DE 
TEMPERATURA. 
Descrição Detalhada: Esse sistema deverá permitir a 
realização de controles com CLP do tipo PID, PID selftuning ou 

UNI

D 
01 20.000,00 20000,00 
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FUZZY. Componentes mínimos da unidade: Carcaça em aço 
sólido com camisa isolante; Elementos de aquecimento. 
Transdutor de temperatura com termopar; Ventilador para 
refrigeração; Termômetro de mercúrio para leitura do valor da 
temperatura; Base de alumínio; Dois terminais para controle 
das resistências de aquecimento; Dois terminais para controle 
do ventilador. Módulo de alimentação e medição: Esquema 
sinóptico do processo; Margem de temperatura: temperatura 
ambiente 250 graus Celsius; Margem de saída de tensão: 0 – 
10 V; Terminais de medida e ligação. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

164 

Objeto: KIT CARACTERÍSTICAS DO IGBT. 
Descrição Detalhada: Estudos tecnológicos propostos: 
Estudo das características V-I do IGBT e compreensão de suas 
diferentes regiões de operação. Especificações: Fonte de 
alimentação DC para o circuito de trabalho +35V, +15V; 
Tensão de variação da porta(gate) entre 0 e 15V;Tensão de 
variação do coletor para emissor: entre 0 e 35V; Tipo de 
IGBT: 600V, 25ª. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
01 701,25 701,25 

165 

Objeto: KIT RETIFICADOR CONTROLADO 
MONOFÁSICO COM CIRCUITO DE DISPARO POR 
COMPARADOR DE RAMPA. 
Descrição Detalhada: Estudos tecnológicos propostos: 
Conversão de sinais senoidais em sinais de onda quadrada 
com detector de zero, comparador de rampa, retificador 
controlado e em ponte, configuração do anodo e catodo em 
retificadores. Especificações: Fonte AC: 0V~15V, 
18V~0V~18V; SCR: 4 SCR, 600V, 2ª ou similar; No mínimo 8 
pontos de teste no circuito. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
01 981,75 981,75 

166 

Objeto: KIT INVERSOR SÉRIE. 
Descrição Detalhada: Estudos tecnológicos propostos: 
Estudo da conversão DC para AC utilizando SCR. 
Especificações: Fonte DC: +5V, +12V; Circuitos de disparo do 
módulo: gerador de onda quadrada, circuito lógico para dois 
sinais de saída; SCR utilizado: 2 SCR 600V, 2ª ou similar; No 

UNI

D 
01 607,75 607,75 
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mínimo 7 pontos de teste no circuito. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

167 

Objeto: KIT TECNICAS DE DISPARO COM CONVERSOR 
MONOFÁSICO. 
Descrição Detalhada: Estudos tecnológicos propostos: 
Circuitos de disparo com circuito integrado (Características: 
Controle de fase, Bipolar, Cruzamento por zero, LSL, 3Ics, 
corrente de saída 250mA ); Circuito comparador triangular de 
disparo; Retificador controlado de onda completa em ponte. 
Especificações: Fonte AC: 0V~15V, 18V~0V~18V; 
Potenciômetro para variação de ângulo entre 0° e 180°; SCR 
utilizado: 4 SCR, 600V, 2ª ou similar; No mínimo 9 pontos de 
teste no circuito. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista. Setor: 
COEEL. 

UNI

D 
01 1.122,00 1122,00 

168 

Objeto: ESTAÇÃO TOTAL. 
Descrição Detalhada: Estação total GTS 102n, duplo display de 
cristal líquido(160x64 pixels), com teclado 117hão117umérico 
expandido e menus em português, a prova d´água e 
poeira((IP54), leitura direta de 1”  e precisão de 2”, alcance 
de 2.000m com 1 prisma.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (03 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (02 UNIDADES) 

UNI

D 
05 15.800,00 79000,00 

169 

Objeto: TEODOLITO ELETRÔNICO. 
Descrição Detalhada: Teodolito Laser eletrônico digital ET-2; 

telescópio aumento reto 30X,abertura real de 45mm, 
resolução 3”, campo de visão 1º30”, precisão 2 segundos, tela 
dupla.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (04 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (04 UNIDADES) 

UNI

D 
08 4.450,00 35600,00 
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170 

Objeto: NÍVEL TOPOGRÁFICO. 
Descrição Detalhada: Nível topográfico automático série  

NDS32x, aumento de 36x, comprensador automático, Tripé de 
alumínio, mira de 4metros em alumínio.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (04 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (04 UNIDADES) 

UNI

D 
08 1.690,00 13520,00 

171 

Objeto: RECEPTOR GPS. 
Descrição Detalhada: Receptor GPS de alta sensibilidade, 

interfase USB, aceleração 6G, antena interna, 
dimensões(11,2x5,1x3,0cm com peso de aproximadamente 
150g(com bateria).  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (04 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (04 UNIDADES) 

UNI

D 
08 489,00 3912,00 

172 

Objeto: MIRA TOPOGRÁFICA. 
Descrição Detalhada: Mira topográfica de alumínio – 4 
metros.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (04 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (04 UNIDADES) 

UNI

D 
08 180,00 1440,00 

173 

Objeto: PRENSA HIDRÁULICA. 
Descrição Detalhada: Prensa hidráulica, manual, 
capacidade 20000kgf com mostrador digital, com mostrador 
digital que indica carga corrente com resolução de 10kgf para 
romper CP de  diâmetro de 5x10 , 110/220V-50/60Hz.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 

UNI

D 
02 16.107,00 32214,00 
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da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

174 

Objeto: ARGAMASSADEIRA. 
Descrição Detalhada: Argamassadeira com cuba em aço 
inox, capacidade 5litros, e batedor tipo raquete, motor  2 
velocidades, 220V – trifásica.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

UNI

D 
02 20.000,00 40000,00 

175 

Objeto: APARELHO PARA DETERMINAR TEMPO DE 
PEGA. 
Descrição Detalhada: Aparelho para determinação do 
tempo de pega do cimento portland, automático digital com 
impressora interna, 220V – 50/60Hz.(Aparelho Vicate).  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (02 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (02 UNIDADES) 

UNI

D 
04 15.270,71 61082,84 

176 

Objeto: AGULHA DE LE CHATELIER. 
Descrição Detalhada: Agulha de Le Chatelier para 
expansibilidade do cimento e cal. Conforme NBR10906.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (10 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (10 UNIDADES) 

UNI

D 
20 68,90 1378,00 

177 

Objeto: APARELHO DE BLAINE. 
Descrição Detalhada: Aparelho de Blaine, para 
determinação de superfície específica de 
cimento(permeabilidade de blaine). Conforme NBR NM 76, 
NBR 7224.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 

UNI

D 
02 1.716,00 3432,00 
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CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

178 

Objeto: JOGO DE PENEIRAS. 
Descrição Detalhada: Jogo de peneiras com armação em 
latão 8X2” (série normal e intermediária) com abertura: 76  50  
38  25  19  9,5  4,8  2,4  2,0  1,2  0,6 0,42  0,30  0,15 e 
0,075mm tampa e fundo.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

UNI

D 
02 3.133,00 6266,00 

179 

Objeto: AGITADOR DE PENEIRAS. 
Descrição Detalhada: Agitador de peneiras 110/220V-
50/60Hz, com dispositivo para controle de vibrações e tempo 
de funcionamento até 99 minuto, com capacidade para 8 
peneiras diâmetro 8X2” ou 17 peneiras diâmetro 8X1” mais 
tampa e fundo.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (04 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (04 UNIDADES) 

UNI

D 
08 3.432,00 27456,00 

180 

Objeto: BALANÇA ELETRÔNICA. 
Descrição Detalhada: Balança eletrônica, capacidade 6kg, 
sens. 2g, modelo 9094. Prato: 359x10.8x251mm(LXAXP) em 
aço inos. Classe III.  
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (04 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (04 UNIDADES) 

UNI

D 
08 883,00 7064,00 

181 

Objeto: AFERIDOR DE AGULHA DE LE CHATELIER. 
Descrição Detalhada: Aferidor de agulhas  de Le  Chatelier: 
Conform  NBR10906. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 

UNI

D 
02 655,20 1310,40 
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Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

182 

Objeto: FORMA PARA ARGAMASSA. 
Descrição Detalhada: Forma para argamassa diâmetro 5 x 
10cm, com tampa e base rosqueável, produzida em aço. 
Conforme  NBR 7215. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (12 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (12 UNIDADES) 

UNI

D 
24 232,70 5584,80 

183 

Objeto: FORMA PARA CONCRETO. 
Descrição Detalhada: Forma para concreto, diâmetro de 
15x30” em chapa de aço  zincado. Conforme NBR 8045, 5738. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (12 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (12 UNIDADES) 

UNI

D 
24 350,00 8400,00 

184 

Objeto: BANDEJA DE ALUMÍNIO. 
Descrição Detalhada: Bandeja de chapa de alumínio 
40x20x5cm. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (10 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (10 UNIDADES) 

UNI

D 
20 37,70 754,00 

185 

Objeto: PANDIOLA DE AÇO. 
Descrição Detalhada: Padiola em chapa de aço de bitola 
142mm  30x37x30cm, capacidade para 33 litros ou um saco 
de cimento. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 

UNI

D 
02 180,00 360,00 
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CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

186 

Objeto: PANDIOLA DE MADEIRA. 
Descrição Detalhada: Padiola de madeira 1” 30x37x30cm 
capacidade para 33 litros ou um saco de cimento. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

UNI

D 
02 80,00 160,00 

187 

Objeto: CRONÔMETRO. 
Descrição Detalhada: Cronômetro, modelo YP2151. 
Formatos 12 ou 24 horas; Calendário: ano, dia do mês e da 
semana; Cronografo: Unidade de medida 1/100 de  
seg.Capacidade máxima de medição de 99horas, 59min,e 59 
seg. e memória para 8 tempos.Despertador: Alarme, horário 
normal e dois alarmes (A1 e A2). Bip de horas. Timer: 
Unidade de medida 1seg. Contagem regressiva até 23 horas, 
59 min. E 59 seg. Bateria de Lítio (CR2025) 3V com duração 
de aproximadamente 2 anos. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

UNI

D 
02 175,50 351,00 

188 

Objeto: RELÓGIO COMPARADOR. 
Descrição Detalhada: Relógio comparador curso de 25mm 
div. 0,001mm, digital. 
. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

UNI

D 
02 5.783,70 11567,40 

189 

Objeto: PÁ. 
Descrição Detalhada: Pá quadrada para pedreiro, com cabo 
de madeira. 

UNI

D 
02 53,30 106,60 
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Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

190 

Objeto: BALANÇA MECÂNICA. 
Descrição Detalhada: Balança mecânica de plataforma, pés 
fixo, estrutura em aço carbono. Dimensões: 58x30x57cm. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (04 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (04 UNIDADES) 

UNI

D 
08 589,80 4718,40 

191 

Objeto: UMIDÍMETRO TIPO SPEEDY. 
Descrição Detalhada: Aparelho umidímetro tipo de Speedy, 
para determinação da umidade (até 40%) dos solos para uso 
em laboratório e em campo, portátil, acondicionado em estojo 
para transporte com os seguintes acessórios: balança digital, 
felanela, espátula para preparo de amostra, esfera de aço, 
recipiente para amostras, escova para limpeza e 100 ampolas 
de carb. De cálcio. DNER ME 052. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (04 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (04 UNIDADES) 

UNI

D 
08 1.638,00 13104,00 

192 

Objeto: ESTUFA. 
Descrição Detalhada: Estufa microprocessada de secagem, 
em chapa de aço e faixa de temperatura até 200°C diam 
45x45x40(AXLXP). Acompanha uma prateleira. Controlador de 
temperatura digital e prrogamável. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (04 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (04 UNIDADES) 

UNI

D 
08 3.397,00 27176,00 
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193 

Objeto: SLUP TEST. 
Descrição Detalhada: Slump test(Forma tronco 
Conica/Funil/Chapa de base/Haste secadora). Conforme NBR 
10342; 7223;; NBR NM 67. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

UNI

D 
02 234,00 468,00 

194 

Objeto: PRENSA ELETRÔNICA AUTOMÁTICA. 
Descrição Detalhada: Prensa eletrônica automática para 
ensaio CBR/Marshall e também ensais genéricosque 
demandem controle de velocidade de subida do prato e 
medição de deformação. Cel. De carga (500kgf) LVDT(25mm) 
220V-50/60Hz. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE) 

UNI

D 
02 32.175,00 64350,00 

195 

Objeto: MOLDE PARA ENSAIO. 
Descrição Detalhada: Molde completo para ensaio  p/ ensaio 

AASHO diâmetro de 4”, de acordo com a norma T99, AASHO 
T180, T136, T135, T134para ensaio de compactação 15x30. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (20 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (20 UNIDADES) 

UNI

D 
40 221,00 8840,00 

196 

Objeto: MOLDE CILÍNDRICO. 
Descrição Detalhada: Molde cilíndrico pequeno para proctor 

normal 100mm. Conforme NBR 12102, 12024, 12023, 7182. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (10 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 

UNI

D 
20 259,00 5180,00 
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da Conquista. Setor: DEPEN – (10 UNIDADES) 

197 

Objeto: REFRIGERADOR. 
Descrição Detalhada: Refrigerador 254 L, 01 porta, cycle 

defrost, cor branca REDK280UFM1A1BR. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE). 

UNI

D 
02 800,00 1600,00 

198 

Objeto: CÁPSULA DE ALUMÍNIO. 
Descrição Detalhada: Cápsula de alumínio com tampa 

40x20mm, capacidade 25ml. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (50 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (50 UNIDADES). 

UNI

D 
100 4,00 400,00 

199 

Objeto: PLACA AQUECEDORA. 
Descrição Detalhada: Placa aquecedora com dimensões 

30x40cm, 220V-60hz 2000Watts corpo em aço revestimento 
em epóxi eletrostático e PLACA em ferro maciço pintada com 
tinta para altas temperaturas, faixa de temperatura até 300°C 
com  controle entre pontos de 1 a 10, plug 3 pinos 2 fases 1 
terra . 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (02 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (02 UNIDADES). 

UNI

D 
04 1.738,00 6952,00 

200 

Objeto: TANQUE PARA BANHO MARIA. 
Descrição Detalhada: Tanque para banho de proveta 220V-

50/60Hz. Conforme NBR 7181. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (02 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 

UNI

D 
04 5.187,00 20748,00 
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da Conquista. Setor: DEPEN – (02 UNIDADES). 

201 

Objeto: DESTILADOR DE ÁGUA. 
Descrição Detalhada: Destilador de água, capacidade para 
5 l/h, 220V, 50/60Hz, com sistema de desligamento 
automático em caso de falta de água. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADES). 

UNI

D 
02 2.917,00 5834,00 

202 

Objeto: Pulverizador de amostras de 500ml. 
Descrição Detalhada: Pulverizador de amostras de 500ml. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (10 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (10 UNIDADES). 

UNI

D 
20 22,00 440,00 

203 

Objeto: BOMBA DE VÁCUO. 
Descrição Detalhada: Bomba de vácuo de alto desempenho 
de dois estágios, vazão de 150l/min e vácuo final de  25 
microns, 110/220V, 50/60Hz de ½ Hp. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (02 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (02 UNIDADES). 

PEÇ

A 
04 1.376,00 5504,00 

204 

Objeto: DESSECADOR. 
Descrição Detalhada: Dessecador de vidro de diâmetro de 
300mm com tampa e luva. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (02 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (02 UNIDADES). 

UNI

D 
04 1.966,00 7864,00 

205 
Objeto: KIT PARA LIMITE DE PLASTICIDADE. 
Descrição Detalhada: Kit para limite plasticidade composto 

UN 10 233,00 2330,00 
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de: um cilindro compactador de 3x100mm, uma cápsula de 
porcelana de 16cm, uma espátula 10x2cm, uma placa de vidro 
esmerilhada, doze cápsula de alumínio 40x20mm , um 
amalgador de borracha e uma curva francesa. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (05 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (05 UNIDADES). 

206 

Objeto: APARELHO CASA GRANDE. 
Descrição Detalhada: Aparelho de Casa Grande elétrico 
220V-60Hz, com cinzel curvo e chato. Conforme NBR 6459. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (03 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (03 UNIDADES). 

UNI

D 
06 2.665,00 15990,00 

207 

Objeto: KIT PARA LIMITE DE LIQUIDEZ. 
Descrição Detalhada: Kit para limite de liquidez, constando 
de: um aparelho Casagrande, 12 cápsula de de alumínio 
40x20mm, uma cápsula de porcelana de 16 cm, uma espátula 
10x20cme uma amalgamador de borracha. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (03 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (03 UNIDADES). 

UNI

D 
06 1.477,00 8862,00 

208 

Objeto: PERMEÂMETRO. 
Descrição Detalhada: Permeâmetro carga constante 
diâmetro de 6”, em acrílico.Conforme NBR 13292, tipo 1. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (03 UNIDADES). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (03 UNIDADES). 

UNI

D 
06 2.665,00 15990,00 
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209 

Objeto: REPARADOR DE AMOSTRAS DE CHAO. 
Descrição Detalhada: Repartidor de amostras de 128hão, 
em chapa de aço galvanizado, abertura de 2”. Acompanhado 
de caçamba e pá.. 
Local de Entrega: Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – 
Bairro Nobre – Brumado – BA CEP 46.100-000 – IFBA – 
Núcleo Avançado de Brumado – (01 UNIDADE). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: DEPEN – (01 UNIDADE). 

UNI

D 
02 819,00 1638,00 

210 

Objeto: FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIMPLES DC 
DIGITAL. 
Descrição Detalhada: FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIMPLES 
DC DIGITAL Para ser usada em bancada, com displays de 3 
dígitos (tensão e corrente), capaz de fornecer uma saída 
variável com tensão de 0 a 30V DC e corrente de 0 a 3ª DC. 
Possui ajuste grosso e fino tanto para tensão como para 
corrente, além de proteção de sobrecarga e inversão de 
polaridade, e alimentação: 127 / 220V AC ± 10%, 60Hz. 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 15 380,00 5700,00 

211 

Objeto: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL. 
Descrição Detalhada: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL 
Que permita congelamento de leitura, mudança de faixa manual, 

LCD com 3 e ½ dígitos. Medição de: tensão AC e DC, corrente DC e 

resistência. Teste de diodo, continuidade e hFE. 

Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 15 70,00 1050,00 

212 

Objeto: MÓDULOS DE LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA. 
Descrição Detalhada: MÓDULOS DE LABORATÓRIO DE 
ELETRÔNICA Para eletrônica Analógica e Digital e 
Comunicações, contendo experimentos com: Diodos; 
Transistores; Amplificador Operacional; Osciladores; portas 
lógicas; Circuitos combinacionais; Circuitos seqüenciais; 
Gerador de Pulsos; Microcontrolador PIC; Microcontrolador 
8051; Multímetro Digital; Automação e Projetos. 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 

UN 09 150,00 1350,00 
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da Conquista. Setor: CELET 

213 

Objeto: KITS DE TELECOMUNICAÇÕES. 
Descrição Detalhada: KITS DE TELECOMUNICAÇÕES 
Contendo peças para Montagem de circuitos básicos de 
telecomunicações como: filtros passivos, osciladores, 
transmissores, receptores super-heteródinos e 
telecomunicação digital. 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 07 1.500,00 10500,00 

214 

Objeto: KITS DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 
DIGITAL. 
Descrição Detalhada: KITS DE SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÃO DIGITAL Contendo moduladores e 
demoduladores ASK, FSK e PSK; mux e demux TDM; 
conversores RS232 e RS485; conversores A/D e D/A, gravador 
de áudio digital, módulos de interface serial e paralela. 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 07 1.500,00 10500,00 

215 

Objeto: ALICATE UNIVERSAL 8” ISOLADO. 
Descrição Detalhada: ALICATE UNIVERSAL 8” ISOLADO  
De Cromo-Vanádio. Isolada até 1000V, conforme a norma 
NBR 9699 (atendendo à NR10). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 14 20,00 280,00 

216 

Objeto: ALICATE DE BICO TIPO RETO 8” ISOLADO.  
Descrição Detalhada: ALICATE DE BICO TIPO RETO 8” 
ISOLADO, de Cromo-Vanádio. Isolada até 1000V, conforme a 
norma NBR 9699 (atendendo à NR10). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 14 30,00 420,00 

217 

Objeto: ALICATE DE CORTE 6.1/4” ISOLADO.  
Descrição Detalhada: ALICATE DE CORTE 6.1/4” ISOLADO  
De Cromo-Vanádio. Isolada até 1000V, conforme a norma 
NBR 9699 (atendendo à NR10). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 

UN 14 37,00 518,00 
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da Conquista. Setor: CELET 

218 

Objeto: CONJUNTO DE 10 CHAVES HEXAGONAIS 
LONGAS. 
Descrição Detalhada: CONJUNTO DE 10 CHAVES 
HEXAGONAIS LONGAS. Tamanhos: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 
5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0). 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 04 32,00 128,00 

219 

Objeto: CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA CRUZADA. 
Descrição Detalhada: CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA 
CRUZADA, haste em aço carbono temperado, acabamento 
niquelado, cabo injetado em polipropileno, ponta fosfatizada. 
Isolada por um tubo em PVC, até 1000V, conforme a norma 
NBR 9699 (atendendo à NR10). Tamanhos (em mm): 3x60 / 
3x150 / 4,5x80 / 4,5x150 / 6x100 / 6x150 / 8x150 / 10x200. 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 14 68,00 952,00 

220 

Objeto: CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA SIMPLES. 
Descrição Detalhada: CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA 
SIMPLES, haste em aço carbono temperado, acabamento 
niquelado com largura da ponta igual ao diâmetro da haste e 
cabo injetado em polipropileno. Isolada por um tubo em PVC, 
até 1000V, conforme a norma NBR 9699 (atendendo à NR10). 
Tamanhos (em mm): 3x100 / 3x200 / 4x100 / 6x100 / 6x150 
/ 8x200 / 10x200. 
Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 14 60,00 840,00 

221 

Objeto: CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA SIMPLES E 
CRUZADAS. 
Descrição Detalhada: CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA 
SIMPLES E CRUZADAS. Cabo injetado em polipropileno. 
Tamanhos (em mm): Chave de fenda simples: 8x200 / 5x75 / 
5x100 / 6x38 / 3x100 / 3x60; Chave de fenda cruzada: 5x100 
/ 5 x75 / 6x38 / 8x150 / 10x200 / 3x100. 
 Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 14 15,00 210,00 
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222 

Objeto: PISTOLA DE COLA QUENTE. 
Descrição Detalhada: PISTOLA DE COLA QUENTE:  
Corpo injetado em plástico, ponta metálica, bi-volt automático, 
potência nominal de 60 W. 
 Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 02 40,00 80,00 

223 

Objeto: CONJUNTO DE CHAVE FIXA. 
Descrição Detalhada: CONJUNTO DE CHAVE FIXA,  
Corpo forjado em aço carbono e temperado e acabamento 
cromado. Tamanhos (em mm): 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 
14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22. 
 Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 02 42,00 84,00 

224 

Objeto: MARTELO TIPO UNHA. 
Descrição Detalhada: MARTELO TIPO UNHA:  
Acabamento polido, cabo de madeira fixado com epóxi, 
cabeça forjada em aço carbono SAE 1045 e dimensão de 23 
mm. 
 Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 02 25,00 50,00 

225 

Objeto: CHAVE SOQUETE COM CABO, TIPO CANHÃO. 
Descrição Detalhada: CHAVE SOQUETE COM CABO, TIPO 
CANHÃO: Niquelada e cromada. Chave com sextavado interno 
e cabo em polipropileno. Tamanhos (em mm): 2,5 / 3 / 3,5 /4 
/ 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12. 
 Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 01 260,00 260,00 

226 

Objeto: MALA DE FERRAMENTAS PORTÁTIL. 
Descrição Detalhada: MALA DE FERRAMENTAS PORTÁTIL 
(COM ALÇA) DE 16 POLEGADAS  
Acabamento plástico reforçado, com trava de tampa segura. 
 Local de Entrega: Avenida Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê, 
CEP: 45.075-265 – Vitória da Conquista – IFBA Campus Vitória 
da Conquista. Setor: CELET 

UN 14 20,00 280,00 

227 
Objeto: Escala de aço inox 150 mm/6" 
 

UN 10 31,65 316,50 
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Descrição detalhada: Escala Graduada Tajima, fabricadas 
em aço inoxidável com revestimento de cromo  
duro e graduação nos sistemas métrico (0-150 mm) e 
polegada (0-6”) utilizada para medidas lineares. 
 
Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

228 

Objeto: Escala de aço inox 300 mm/12". 
Descrição detalhada: Escala Graduada Tajima, fabricadas 
em aço inoxidável com revestimento de cromo  
duro e graduação nos sistemas métrico (0-300 mm) e 
polegada (0-12”) utilizada para medidas lineares. 
Local de Entrega:  IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 
 

UN 10 146,46 1464,60 

229 

Objeto:  Escala de aço inox 600 mm 
 
Descrição detalhada: Escala Graduada Tajima, fabricadas 
em aço inoxidável com revestimento de cromo  
duro e graduação nos sistemas métrico (0-600 mm) e 
polegada (0-24”) utilizada para medidas lineares. 
Local de Entrega:  IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 
 

UN 04 434,91 1739,64 

230 

Objeto: Escala de aço inox 1000 mm/40” 
 
Descrição detalhada: Escala Graduada Tajima, fabricadas 
em aço inoxidável com revestimento de cromo  
duro e graduação nos sistemas métrico (0-1000 mm) e 
polegada (0-40”) utilizada para medidas lineares. 
Local de Entrega:  IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 
 

UN 04 326,05 1304,20 

231 Objeto: Paquímetro Universal Titânio 150 mm/6”. UN 15 196,82 2952,30 
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Descrição detalhada: Paquímetro Universal com parafuso de 
fixação e guias revestidas de titânio. Inclui estojo. 

 Escala milímetro (0-150 mm) e polegada (0-6”) 

 Com medidor de profundidade 

 Cursor temperado e impulsor fabricados em aço 
inoxidável. 

 Escala principal e nônio com acabamento cromado. 

 Faces de medição lapidadas. 

 Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o 
desgaste da gravação. 

Local de Entrega:  IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

232 

Objeto:  Paquímetro Universal Titânio 200 mm/8” 
 
Descrição detalhada: Paquímetro Universal com parafuso de 
fixação e guias revestidas de titânio. Inclui estojo. 
 

 Escala milímetro (0-200 mm) e polegada (0-8”) 

 Com medidor de profundidade 

 Cursor temperado e impulsor fabricados em aço 
inoxidável. 

 Escala principal e nônio com acabamento cromado. 

 Faces de medição lapidadas. 

 Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o 
desgaste da gravação. 

Local de Entrega:  IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

UN 10 265,65 2656,50 

233 

Objeto: Paquímetro Digital CD-8” C-B 150 mm/6” 
 

Descrição detalhada: Paquímetro Digital CD-8” C-B 150 
mm/6” 
Local de Entrega:  IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 
 

UN 02 523,95 1047,90 
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234 

Objeto: Micrômetro externo 0-25 mm. 
 
Descrição detalhada: Micrometro para medidas externas 
entre 0-25 mm. 
 

 

 Escalas: Bainha e tambor com acabamento cromado 
tambor com Ø 18 mm. 

 Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm com trava de fuso 

 Faces de medição: Metal-duro, micro-lapidadas 

 Arco: Esmaltado 

 Força de medição: 5–10 N 
Inclui estojo, barra padrão (para maiores que 25 mm) e chave. 
Local de Entrega:  IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

UN 15 225,80 3387,00 

235 

Objeto: Micrômetro externo 25-50 mm   
. 
Descrição detalhada: Micrometro para medidas externas 
entre 0-50 mm. 
 

 Escalas: Bainha e tambor com acabamento cromado 
tambor com Ø 18 mm. 

 Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm com trava de fuso 

 Faces de medição: Metal-duro, micro-lapidadas 

 Arco: Esmaltado 

 Força de medição: 5–10 N 
Inclui estojo, barra padrão (para maiores que 25 mm) e chave. 
Local de Entrega:  IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

 
UN 

 
10 271,69 2716,90 

236 

Objeto: Micrômetro externo digital     0-25 mm. 
 
Descrição detalhada: Micrometro digital para medidas 
externas entre    0-25 mm. 
 

 Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado, 
tambor com Ø 18 mm 

 Fuso: Ø 6,5 mm passo de rosca de 0,5mm com trava 

 
UN 

 
02 1,324,05 2.648,10 
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 Faces de medição: Metal-duro, micro-lapidadas 

 Arco: Esmaltado 

 Alimentação: Bateria SR44 

 Vida útil da bateria: Aproximadamente 1,2 anos sob 
condições normais de uso Inclui estojo, barra padrão 
(para maiores que 25mm), chave e 1 bateria  

 Acessórios de Consumo  
           938882 Bateria SR44 
Local de Entrega:  IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

237 

Objeto:  Micrômetro externo (0-150 mm) 
 
Descrição detalhada: Micrômetros Externos para medidas 
entre 0-150 mm, com batentes intercambiáveis. 
 

 Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado,  

 tambor com Ø 18 mm  

 Fuso: Ø 6,35 mm  

 Passo de rosca de 0,5 mm, com trava 

 Faces de medição: Metal-duro 

 Arco: Leve e esmaltado 

 Força de medição: 5–10 N (10–14 N para  

 Inclui estojo, barras padrão, batentes e chave. 
 
 Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

 
UN 

 
05 1,750,19 8.750,95 

238 

Objeto: Micrômetro interno Holtest 006-012 mm 
 
Descrição detalhada: Micrometro de três pontas Holtest para 
medidas internas entre    006-012 mm. 
 

 Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado,  
até 12 mm :Tambor: Ø 17 mm  abaixo 12 mm: Tambor 
Ø 23 mm 

 Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm 

 Inclui estojo e chave 
 Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 

 
UN 

 
01 6.985,71 6.985,71 
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Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

239 

Objeto:  Micrômetro interno Holtest 012-020 mm 
 
Descrição detalhada: Micrometro de três pontas Holtest para 
medidas internas entre  012-020 mm. 
 

 Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado,  
até 12 mm :Tambor: Ø 17 mm  abaixo 12 mm: Tambor 
Ø 23 mm 

 Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm 

 Inclui estojo e chave 
 Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

 
UN 

 
01 3.752,16 3.752,16 

240 

Objeto:  Micrômetro de profundidade    0-300 mm 
 
Descrição detalhada: Micrômetro para medidas de 
profundidade entre   0-300 mm  com hastes intercambiáveis 
de metal duro. 

 Graduação: 0,01 mm 

 Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado 
tambor com Ø18 mm 

 Comprimento da haste: 25 mm 

 Haste: Ø 4 mm 

 Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm 

 Faces de medição: Metal duro, micro-lapidadas 

 Base: Metal-duro 

 Planeza: 60 mm: 1,3 μm 100 mm: 2 μm 

 Força de medição: 5–10 N 

 Inclui estojo e chave 
 Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

 
UN 

 
01 1.667,20 1.667,20 

241 

Objeto: Calibrador traçador de altura  
 
Descrição detalhada: Calibrador traçador de altura com 
escala 300 mm/12”, graduada com acabamento em cromo 

 
UN 

 
01 2.409,15 2.409,15 
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fosco.  Haste e cursor fabricados em aço inoxidável, fornecido 
com riscador com ponta de metal duro. 
 Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

242 

Objeto: Suporte de medição com base magnética. 
 
Descrição detalhada: Suporte de medição para relógio 
comparador  com base magnética e com bloco em V. 

 Força magnética: 600 N vertical força retrátil 

 Base: 50 x 60 x 55 mm 

 Furo para o canhão: Ø 9,5 mm 
Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

UN 2 566,66 1.133,32 

243 

Objeto: Calibrador de folga 
 
Descrição detalhada: Calibrador de folga em aço inox. 
Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

UN 05 232,41 1162,05 

244 

Objeto: Pente de rosca (métrica) 
 
Descrição detalhada: Pente de rosca para verificação de 
perfil de rosca métrica em aço inox. 
Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

UN 05 145,41 727,05 

245 

Objeto: Pente de rosca (whitworth) 
 
Descrição detalhada: Pente de rosca para verificação de 
perfil de rosca whitworth em aço inox. 
Local de Entrega: IFBA - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento 
Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 Tel: (73)3046-2749 

un 05 160,28 801,40 
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TOTAL 1.975.894,83 

 

 
5. LOCAL DE ENTREGA, PRAZO E QUANTIDADES 
 
5.1. Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei n° 8.078 de 11/09/90, a apresentação do 
material deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, 
sobre as características, marca, procedência, número do lote, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazo de validade, origem e outros, bem como sobre os riscos que 
apresentarem à saúde e à segurança dos consumidores, quando for o caso; 
 
5.2. Local de entrega: a entrega dos Equipamentos para laboratórios, objeto desta licitação 
e constantes da Nota de Empenho, deverá ocorrer da seguinte maneira: 
 
Itens 02, 03, 06, 14, 18, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 34,35,36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 85 e 91 - obrigatoriamente, entre às 07h e 12h e entre às 13h e 
17h, de segunda a sexta-feira, salvo determinação em contrário. A entrega será realizada 
diretamente no Campus Porto Seguro do IFBA, na Coordenação de Materiais Patrimônio – 
COPAM (Rod. BR 367, KM 57,5, S/N, Fontana I, CEP: 45.810-000, Porto Seguro-Ba); 
 
Os Itens 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 - obrigatoriamente, entre às 07h e 12h e entre às 
13h e 17h, de segunda a sexta-feira, salvo determinação em contrário. Conforme consta na 
tabela de descrição dos equipamentos, as entregas serão realizadas diretamente no Setor 
de Almoxarifado do IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, localizado na Av. 
Amazonas, 3.150, Zabelê, em Vitória da Conquista – Bahia, bem como no IFBA - Núcleo 
Avançado de Brumado localizado na Rua José Rodrigues dos Santos, S/N – Bairro Nobre 
– Brumado – BA, CEP 46.100-000. 
 
Itens 227 até o 245 - obrigatoriamente, entre às 07h e 12h e entre às 13h e 17h, de segunda 
a sexta-feira, salvo determinação em contrário. A entrega será realizada diretamente IFBA - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Jequié 
Rua Jean Torres, S/N - Bairro John Kenned Loteamento Cidade Nova - CEP.: 45.201-570 
Tel: (73) 3046-2749; 
 
Os demais Itens constante deste termo de referência deverão ser entregues, 
obrigatoriamente, entre às 07h e 12h e entre às 13h e 17h, de segunda a sexta-feira, salvo 
determinação em contrário, no Setor de Almoxarifado do IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA 
CONQUISTA, localizado na Av. Amazonas, 3.150, Zabelê, em Vitória da Conquista – Bahia. 
 
5.3. Prazo de entrega: é de 15 (quinze) dias corridos, a partir da solicitação do Setor de 
Almoxarifado e da emissão da nota de empenho; 
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6. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Os equipamentos objeto deste Termo de Referência deverão estar cobertos com garantia 
mínima de 12 (doze) meses, salvo especificação em contrário, com assistência técnica 
localizada no território nacional. 
 
6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
6.1 Os Equipamentos para Laboratórios serão recebidos conforme especificações 
constantes na Tabela que descreve o Objeto deste Termo de Referência. 
 
6.2 Os equipamentos serão recebidos: 

 
6.2.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade 

dos materiais com as especificações constantes do Edital e da proposta; e: 
 
6.2.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação. 
 
6.3 Os entregadores devem trajar uniformes adequados e limpos, sapato fechado, proteção 
para cabelos e mãos e demais equipamentos de proteção individual necessários. 
 
6.4 O contratante, amparado pelo art. 18º parágrafo 6º e seus incisos, Lei 8.078/90 exigirá a 
substituição imediata dos itens que por vícios de qualidade ou quantidade, os tornem 
impróprios ou inadequados ao uso, ou decorrentes de disparidades na indicação dos 
recipientes, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. 
 
6.5 Aplica-se aos critérios de fornecimento as implicações penais cabíveis previstas no 
Código Penal Brasileiro, art. 272, parágrafo 1º, DECRETO-LEI N.º 2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no IFBA - Campus Vitória da 
Conquista, conforme especificações estabelecidas no Anexo I do Edital e, o acréscimo 
legal de até 25% (se houver). 
 
Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada com 
a aquisição de aquisição de equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, 
microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - 
IFBA - Campus Vitória da Conquista;  
 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a licitante vencedora entregar fora das 
especificações do Edital. 
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Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente à 
matéria. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Promover a remoção, às suas expensas, dos produtos que estiverem em desacordo com as 
especificações do Edital, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de 
transporte ou acondicionamento indevido, providenciando a substituição dos mesmos, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue 
oficialmente; 
 
Cumprir integralmente as disposições do edital deste Pregão. 
 
Substituir em 48 horas, após ser comunicado, se os produtos apresentarem defeito 
imediatamente ou durante o período de garantia, ou outro problema qualquer que não 
permita sua utilização total. 
 
Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação 
da Licitação, bem como entregar os produtos cotados, mediante agendamento, de acordo 
com as especificações e demais condições estipuladas no Edital, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias para IFBA - Campus Vitória da Conquista, contados da data do  recebimento 
do pedido da Nota de Empenho, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, nos endereços constantes do Termo de referencia, Anexo I, deste Edital. 
 
Os produtos cotados deverão ser entregues em sua condição original, contendo marca, 
modelo, referência, fabricante, procedência, prazo de garantia, indicação de assistência 
técnica nos locais onde serão entregues entre outros, e de acordo com a legislação em 
vigor, observadas as especificações constantes deste Edital. 
 
Comunicar à Administração do IFBA, no prazo máximo de 02 (dois) dias que anteceder o da 
entrega dos produtos, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 
 
Informar o Nº do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento. 
 
Substituir em 48 horas, após ser comunicado, os produtos que chegarem com defeito ou 
que vierem a apresentar durante o período de garantia. 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO 

 
A entrega do produto será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização e avaliação 
por representante da CONTRATANTE. 
 
Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta Licitação, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
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O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame 
qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir, 
no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectadas. 
 
A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os aquisição de 
equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - 
eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista 
entregues, se em desacordo com a Proposta. 
 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Conforme o disposto no art. 28 do Decreto N° 5.450, de 31 de maio de 2005, “aquele que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou Ata de 
Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais”. 
 
Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações 
prevista no art. 78, incisos I a XI da Lei Nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as 
seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 
 

Advertência; 
 
Multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho; 
 
Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

o IFBA, por prazo de até 02 (dois) anos; 
Cancelamento do respectivo registro na Ata. 

 
As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF. 
 
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao fornecedor o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
10. DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária mediante a 
apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada pelo fiscal do 
contrato, sem inclusão de qualquer despesa financeira pelo prazo de processamento do 
pagamento, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação. 
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Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
A despesa decorrente da aquisição objeto desta licitação correrá à conta dos recursos 
consignados no Orçamento Geral da União para o Exercício de 2011, a cargo do IFBA, 
Programa de Trabalho – 000000, Fonte de recursos – 0000 - Elemento de despesa. 
 
12. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO 
 
Prazo de validade da ata do registro de preço será de 12 (doze) meses, contados da data de 
sua assinatura. 
 
Vitória da Conquista, xxxxx de Junho de 2011. 
 
 
 
 
___________________________                                     ____________________________ 

Solicitante                                                                                Chefe de Aquisições 
 

___________________________                                     ____________________________ 

Ordenador de Despesa        Pregoeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II  
Pregão SRP 02/2011 

Processo nº23281.001529/2011-DV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
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(NOME DA EMPRESA)-------------------------------------------, CNPJ Nº:--------------------------
sediada--------------------------------------------------------(endereço completo)-----------------------------
----------------------------------------, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data  
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 

(Local e data), de                de  2011 
 
 

(a):___________________________________________ 
Identificação e Número do RG do declarante 

(Representante Legal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III  
Pregão SRP 02/2011 

Processo nº23281.001529/2011-DV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO MENOR 
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(NOME DA EMPRESA) ________________________________, CNPJ nº _________ 
sediada 
_________________ (endereço completo) _________________, declara, na forma do 
Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal que não emprega em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e em qualquer trabalho menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme disposto 
na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 
 
 

(Local e data), de de 2011 
 
 

______________________________________________ 
Identificação e número do GR do declarante 

(Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV  
Pregão SRP 02/2011 

Processo nº23281.001529/2011-DV 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2009. 
Publicada no D.O.U, nº 178, seção I, pág. 80, de 17.09.09 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
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(Identificação da Licitação) 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado 
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com 
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e  
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para 
firmá-la. 
______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
____________________________________________________ 
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
 

ANEXO V  
Pregão SRP 02/2011 

Processo nº23281.001529/2011-DV 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ......../........... 
VALIDADE: 12 (doze) MESES 
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Aos  ............... dias do mês de .......... de dois mil e onze, no O INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, 
CNPJ 10.764.307/0004-65, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Prof. Paulo 
Marinho de Oliveira, RG. Nº M4.736.061-SSP/MG, CPF. Nº 003.193.276-20,, denominada 
simplesmente CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02,  dos Decretos nºs. nº 
3.931/01; nº 4.342/02 e 5.450/05; subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico nº 02/2011 pelo Sistema de  Registro de Preços, Ata 
de julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da União e homologada pela Reitora do 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFBA - CAMPUS 
VITÓRIA DA CONQUISTA Processo nº 23281.001529/2011-DV, RESOLVE registrar os 
preços para a aquisição dos ÍTENS .........., que passa a fazer parte integrante desta Ata. Os 
preços foram oferecidos pela EMPRESA ........................................., situada a 
..................................., fone (.....)................, CNPJ........................, representada 
por..............................................cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame. 
 
 

DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Aquisição de aquisição de equipamentos para estruturação de 
laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de 
sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista de acordo com as especificações e 
quantidades definidas no Anexo I deste Edital, e especificadas abaixo: 
 
 

ITEM OBJETO MARCA UNID QUANT 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

       

 
 

DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (dose) 
meses, a partir da sua assinatura, durante o qual o IFBA – Campus Vitória da Conquista 
não será obrigada a adquirir os aquisição de equipamentos para estruturação de 
laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de 
sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista referidos na Cláusula Segunda 
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer 
espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a 
ampla defesa.  
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DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos 
os órgãos relacionados na presente licitação, ou órgãos interessados em participar, em 
qualquer tempo, desde que autorizados pelo IFBA – Campus Vitória da Conquista, e em 
conformidade com o § 3º do art. 8º do Decreto nº 3931/01, alterado pelo Decreto nº 
4.342/02. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na ocasião do fornecimento decorrente desta Ata, serão 
observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão 
Eletrônico SRP nº 02/2011, que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na ocasião do fornecimento, o preço unitário a ser pago será o 
constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 01/2011, pela empresa 
detentora da presente Ata, a qual  também a integram. 
 
 

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
CLÁUSULA QUARTA – Para o fornecimento de aquisição de equipamentos para 
estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, 
eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista, o prazo de 
entrega será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 15 
(quinze) dias da retirada da nota de empenho ou ordem de entrega pelo fornecedor, 
conforme o disposto na Cláusula Oitava, desta Ata 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O local de entrega, para o fornecimento, será indicado pelo órgão 
requisitante. 
 

DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA QUINTA - O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem 
bancária mediante a apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e 
atestada pelo fiscal do contrato, sem inclusão de qualquer despesa financeira pelo prazo de 
processamento do pagamento, quando mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito 
a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso da CONTRATANTE, constatar antes de cada 
pagamento, irregularidades de situação da CONTRATADA junto ao SICAF, o pagamento 
não será suspenso, mas a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar no prazo de até 30 
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(trinta) dias corridos sua regularização ou apresentar a sua defesa sob pena de Rescisão do 
CONTRATO. 
 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA SEXTA - O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o 
recebimento da ordem de entrega/pedido de compra pelo fornecedor. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a qualidade dos aquisição de equipamentos para 
estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, 
eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista entregues não 
corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão Eletrônico que precedeu a 
presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para 
substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias, independentemente da aplicação das 
sanções cabíveis. 

 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação, e 
desde que tenha sido emitida a NOTA DE EMPENHO pelo Órgão/usuário da Ata. 
 
 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II, da 
presente Ata, e, em atendimento ao §1º, art. 28, da Lei nº 9.069, de 29.6.1995 e legislação 
pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela 
Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo IFBA, para alteração, 
por aditamento, do preço da Ata. 

 
 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

CLÁUSULA OITAVA – O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – automático:  

 
1) por decurso de prazo de vigência; 
 
2) quando não restarem fornecedores registrados; ou 
 
3) pelo IFBA - CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, quando caracterizado o 
interesse público. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO -  a pedido do fornecedor, quando: 
 

1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

 
2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em 

função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 
custo do produto. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  pela Administração, unilateralmente, quando: 
 
 

1. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
 
2  ;perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no 
procedimento licitatório; 
 

3.     por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.  
 

4. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 
de Preços; 

 
5. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 

6. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de 
compra dela decorrentes. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

 
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 
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CLÁUSULA NONA - A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será 
autorizada, pelo Diretor Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – IFBA – Campus Vitória da Conquista. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A emissão da ordem de entrega/pedido de compras, sua 
retificação ou cancelamento, total ou parcial será igualmente autorizado pelo órgão 
requisitante, quando da solicitação de equipamentos para estruturação de laboratórios de 
solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - 
IFBA - Campus Vitória da Conquista. 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 
CLAUSULA DÉCIMA - Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no IFBA - 
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, conforme especificações estabelecidas no Anexo I do 
Edital e, o acréscimo legal de até 25% (se houver). 
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou 
ocorrência relacionada com a aquisição de equipamentos para estruturação de laboratórios 
de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - 
IFBA - Campus Vitória da Conquista; 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos para 
estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, 
eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista que a licitante 
vencedora entregar fora das especificações do Edital. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo 
com a legislação vigente à matéria. 
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Promover a remoção, às suas expensas, de 
equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - 
eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista que 
estiverem em desacordo com as especificações do Edital, e/ou aquele em que for 
constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento indevido, 
providenciando a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Substituir em 48 horas após ser comunicado, se os 
equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - 
eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista 
apresentarem defeito imediatamente ou durante o período de garantia, ou outro problema 
qualquer que não permita sua utilização total. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e 
comerciais resultante da adjudicação da Licitação, bem como entregar os equipamentos 
para estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, 
eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista cotados, 
mediante agendamento, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas 
no Edital, no prazo máximo de 15 (quinze) dias para o IFBA, contados da data do 
recebimento do pedido de compra ou requisição, no horário das 8h às 12h e das 13h às 
17h, de segunda a sexta-feira, nos endereços constantes no Termo de referencia, Anexo I 
deste Edital. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, 
microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - 
Campus Vitória da Conquista cotadas deverão ser entregues em sua condição original, 
contendo marca, modelo, referência, fabricante, procedência, prazo de garantia e 
assistência técnica nas localidades onde forem entregues, entre outros, e de acordo com a 
legislação em vigor, observadas as especificações constantes deste Edital. 

 
 

PARÁGRAFO QUARTO - comunicar à Administração do IFBA - CAMPUS VITÓRIA DA 
CONQUISTA, no prazo máximo de 02 (dois) dias que anteceder o da entrega dos 
equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - 
eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista, os 
motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Informar o nº do banco, agência e conta corrente para efeito de 
pagamento. 
 
PARÁGRAO SEXTO - Substituir em 48 horas, após ser comunicado, os aquisição de 
equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - 
eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista que 
chegarem com defeito ou que vierem a apresentar durante o período de garantia. 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Elaborar o pedido de fornecimento de equipamentos 
para estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, 
eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista a serem 
entregues no IFBA - CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou 
ocorrência relacionada com a aquisição de equipamentos para estruturação de laboratórios 
de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - 
IFBA - Campus Vitória da Conquista; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos para 
estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, 
eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista que a licitante 
vencedora entregar fora das especificações do Edital. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo 
com a legislação vigente à matéria. 

 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A entrega de equipamentos para estruturação de 
laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de 
sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista será objeto de acompanhamento, 
controle e fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta 
Licitação, deverá ser prontamente atendida pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à 
conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a 
reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções 
porventura detectadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em 
parte os aquisição de equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, 
microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - 
IFBA - Campus Vitória da Conquista entregues, se em desacordo com a Proposta. 
 

 
DAS SANÇÕES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Conforme o disposto no art. 28 do Decreto n° 5.450, de 31 
de maio de 2005, “aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no 
edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo 
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prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais” 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total 
ou parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de 
quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a 
administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 
 

1 Advertência; 

 

2 Multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho; 

 

3 Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de  
contratar com o IFBA - CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, por prazo de 
até 02 (dois) anos; 

 

4   Cancelamento do respectivo registro na Ata.  
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será 
assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 
 
 

DA VINCULAÇÃO 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A aquisição de equipamentos para estruturação de 
laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - eletrônica, eletromecânica e de 
sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista, obedecerá ao estipulado nesta ATA, 
bem como, às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o 
Processo nº23281.001529/2011-DV, que independente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar desta ATA, no que não a contrariem: 
 

1. Edital do PREGÃO ELETRÔNICO  Ata de Registro de Preço Nº 04/2011, do  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA – 
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA. 

 
 

2. Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA. 
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 DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da 
utilização da presente ATA, será a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
 
 

DOS CASOS OMISSOS 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 
8.666/93, e demais normas aplicáveis. 
 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLAUSULA DECIMA OITAVA - A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à 
conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2011, a 
cargo do IFBA - Programa de Trabalho - 00000 –Fonte de Recursos – 00000000 – Elemento 
de Despesa  
 
 

DA PUBLICAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, a publicação do 
Extrato deste contrato e seus eventuais termos Aditivos no Diário Oficial da União, até o 5º 
dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20(vinte) dias 
daquela data.   

                                          

Vitória da Conquista, xx de xxxxxx de 2011. 

 

____________________________________________________ 

PAULO MARINHO DE OLIVEIRA 

DIRETOR GERAL 

IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:  
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_____________________________________________________ 

                              CPF. 
                              ______________________________________________________ 
                              CPF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APROVO A PRESENTE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA  aquisição de aquisição de 
equipamentos para estruturação de laboratórios de solos, microbiologia, química, eletro - 
eletrônica, eletromecânica e de sistemas digitais - IFBA - Campus Vitória da Conquista para 
o IFBA, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Anexo I deste Edital. 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA, ............ de ..............  de 2011. 

 

PAULO MARINHO DE OLIVEIRA 

DIRETOR GERAL 

IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
 

MINUTA 
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TERMO DE CONTRATO N.º 00/2011 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 
IFBAHIA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA  E 
__________________________ PARA O 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATÓRIO, CONFORME DESCRIÇÃO 
CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL DESTE 
PREGÃO ELETRÔNICO N º 00/2011 - Processo  N 
º 23281.00000/2011. 

 

Aos XX (XXXXXXX) dias do mês de XXXXXXXXXXXXX de dois mil e 
onze, O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 
IFBAHIA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, sediado na Av. Amazonas, nº 
3.150, Bairro: Zabelê, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo seu Diretor Prof. PAULO MARINHO DE OLIVEIRA, RG n.º 
M4.736.061/SSP/MG, e a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
CNPJ/MF n.ºxx.xxx.xxx/xxxx-xx, estabelecida à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
CEP: xx.xxx-xxx, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  brasileiro, CPF. nºxxx.xxx.xxx-xx, celebram o 
presente Contrato, decorrente do pregão Eletrônico SRP N.º xx/2011, processo N º  
23281.000000/2011-DV, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as 
Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato, o fornecimento de equipamentos para 
laboratório (item xxx), com Instalação (quando houver), para o IFBAHIA – 
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, conforme descrição constante no Edital e 
Proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este Instrumento como se nele 
transcritos estivessem. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 

1. efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

2. permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão 
realizados os serviços (caso haja); 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato 
e na legislação pertinentes, as seguintes: 

        1.  Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo 
estabelecido, o fornecimento dos Equipamentos de Laboratório e os serviços de 
instalação se houver, sejam executados nos prazos exigidos pelo Edital; 

2. Observar, na execução dos serviços, caso haja, as leis, os 
regulamentos, pertinentes a execução deste Contrato dentro dos padrões do 
fabricante dos Equipamentos de Laboratório, e de conformidade com as informações 
técnicas adicionais, fornecidas pela Área competente do IFBA – CAMPUS VITÓRIA 
DA CONQUISTA. 

3. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as 
decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, 
apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de 
quitação; 

4. Dar integral cumprimento ao prazo de fornecimento e execução 
dos serviços, caso haja, bem como a sua proposta de acordo com este Pregão 
Eletrônico, os quais, juntamente com o Edital, passam a integrar este Instrumento, 
independentemente de transcrição; 

5. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento dos 
Equipamentos de Laboratório ou a execução dos  serviços ora contratados, desde 
os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente 
Contrato; 

6. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados 
e/ou com identificação mediante crachás; 

7. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a 
sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou 
de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de 
quem em seu nome agir. 

8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus 
empregados, dentro da área e das dependências dos locais onde serão executados 
os serviços; 

9. Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e 
serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos 
serviços de Instalação conforme descrição constantes dos anexos e deste Edital, 
inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do 
Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário; 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

158 
 

10. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11. Indicar representante, aceito pela CONTRATANTE, para 
representá-la na execução do Contrato; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS 
ORÇAMENTÁRIOS 

O presente Contrato é no valor global de R$ xxxxxxx,xx ( 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), de acordo com os valores especificados na 
Proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00/2011, preço contratado será fixo e 
irreajustável. 

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude 
este Contrato no exercício de 2011, correrão à conta dos recursos consignados no 
Programa de Trabalho - _______, Fonte de Recursos - _____________, Elemento 
de Despesa - ________, Notas de Empenho no valor de R$ xxx,xx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);   

                  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após o fornecimento dos Equipamentos de 
Laboratório ou conclusão dos serviços e o atesto por parte da Unidade solicitante  
do IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA. 

O pagamento do valor do Contrato ficará condicionado à consulta ON 
LINE, junto ao SICAF; 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – O representante da CONTRATANTE 
deverá conferir os Equipamentos de Laboratório ou serviços executados de acordo 
com o estabelecido no Edital e o constante da Proposta da licitante vencedora, 
atestando o pagamento a ser feito à CONTRATADA, por meio de atesto específico. 

 

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA 

A vigência do Contrato será de 12 ( doze)  meses, contados a partir de sua 
assinatura. 
 

 

          CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
I.  Advertência ; 
 
II. Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não 

cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 
 
III. Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e 

impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo  de até 05 anos. 
 
IV.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

 
7.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV da subcláusula 7.1 

poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
7.3. As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser 

relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da 
CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 

 
          7.4. As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. se 
a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o 
valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-
se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste 
Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido 
em suas cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindí-lo 
mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, 
exceto o de receber o estrito valor correspondente ao item fornecido ou serviços 
executados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuado, 
assegurado à defesa prévia. 
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SUBCLÁUSULA ÚNICA – Aplica-se ao presente Contrato as 
modalidades de rescisão disposta no art. 79, combinado como os artigos 77 e 78 da 
Lei N º 8.666/93 com alteração posterior e em especial, ao Decreto Nº 5.450 de 
Pregão Eletrônico de 31/05/2005. 

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da 
CONTRATADA; 

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a 
execução deste pacto; 

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este 
Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com 
antecedência de 30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados até a 
data comunicada no aviso de rescisão. 

 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação presente contrato no Diário Oficial da União, por extrato, 
será providenciada até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, correndo 
as despesas a expensas da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato 
é o da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 

 

       CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES  

Os casos omissos serão supridos pela legislação específica; 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, 
completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.  

          E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, 
em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na 
presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 

 

 

                    

_____________________________________________________ 
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Prof. PAULO MARINHO DE OLIVEIRA 

DIRETOR  

 

 

                  ____________________________________________________ 

                                           SOCIEDADE CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

                     ___________________________________                
                     CPF. 
 
                      ___________________________________     
                     CPF. 

 
 


