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PREGÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 

IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2016 

Processo n.° 23281.003325/2016-14 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA CAMPUS VITÓRIA DA 

CONQUISTA, CNPJ: 10.764.307/0004-65, por intermédio do seu Pregoeiro, designado pela 

Portaria nº 035, de 13 de Abril de 2016, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 

2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da lei Complementar nº 147, de 

07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de 

setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 07/10/2016 
Horário: 09h00min 
Local: COMPRASNET / Portal de Compras Governamentais – MPOG 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual Aquisição de 

Equipamentos para implantação do novo Restaurante Institucional – IFBA - Campus 

Vitória da Conquista, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 

e seus anexos. 

1.2  A licitação será formada por itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

 

2.1 O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA – Campus Vitória da Conquista – UASG 158409. 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
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mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no 

Decreto nº 7.892, de 2013. 

3.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

3.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

3.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

3.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 

as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 

de Preços. 

3.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 

justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o 

prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este Pregão. 

4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

 

5.1 A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo 

de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 

§3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.  

5.2 Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima: 

5.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

5.2.2 que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

5.2.3 que estejam reunidas em consórcio; 

5.3 Também é vedada a participação de: 

5.3.1 entidades empresariais estrangeiras; e 

5.3.2 quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no 

artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.4 Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá 

declarar: 

5.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

5.5 Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 

relativo às seguintes declarações: 

5.5.1 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital; 

5.5.2 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.5.3 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.5.4 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data 

e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase 

de recebimento de propostas. 

6.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

6.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4 Incumbirá ao licitante 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.  

6.6 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1 valor unitário e total conforme o caso do item; 

6.6.2 na cotação de preços unitários serão aceitos até 02 (dois) dígitos 

após a vírgula; 

6.6.3 a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada 

no Termo de Referência para cada item; 

6.6.4 em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a 

quantidade total prevista para o item. 

6.6.5 marca; 

6.6.6 fabricante;  

6.6.7 descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o 

modelo, prazos de validade, quando for o caso; 

6.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 

registrado.  

6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
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7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem 

omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.  

7.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

7.7.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 

poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 

inferior a três (3) segundos.  

7.8 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.10 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.  

7.11 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

7.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.13 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 

na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Vitória da Conquista  
 Av. Amazonas, 3150, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.075-900 – Tel.: +55 (77) 3426-3355 /3426-5211 – e-mail: 

ifbacompras@gmail.com / cplconquista@ifba.edu.br.  

7.14 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

7.14.1 produzidos no País; 

7.14.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

7.14.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e 

no desenvolvimento de tecnologia no País. 

7.15 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o 

qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.16 Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

7.16.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não 

prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  

8.2 Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja acima do estimado 

pela Administração ou manifestamente inexequível. 

8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

8.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.4.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado 

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.4.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, 
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sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos 

meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado 

em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no 

local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação. 

8.4.2.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e 

horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja 

presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.4.2.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de 

mensagem no sistema. 

8.4.2.3 Serão avaliados para conferência do produto com as 

especificações solicitadas no Termo de Referência. 

8.4.2.4 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso 

na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de 

amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante 

será recusada. 

8.4.2.5 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado 

não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou 

lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 

amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

especificações constantes no Termo de Referência.  

8.4.2.6 Os exemplares colocados à disposição da Administração 

serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela 

equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.4.2.7 Após a divulgação do resultado final da licitação, as 

amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 

(trinta) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem 

direito a ressarcimento. 

8.4.2.8 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração 

todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, 

os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 

manuseio, quando for o caso. Se a proposta ou lance vencedor for 

desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.5 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.6 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.6.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

8.6.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
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acompanhada pelos demais licitantes. 

8.7 Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do 

licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a 

ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o 

total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

 

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

9.1.1 Enviar, no momento do cadastramento da proposta no sítio: 

www.comprasnet.gov.br, as seguintes declarações virtuais: 

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente; 

b) Declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal; 

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

d) Declaração de Ciência e Concordância com o Edital; 

e) Declaração de ME, EPP, Cooperativa, quando for o caso. 

9.1.2 SICAF; 

9.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

9.1.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, 

de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.7 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto 

nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Vitória da Conquista  
 Av. Amazonas, 3150, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.075-900 – Tel.: +55 (77) 3426-3355 /3426-5211 – e-mail: 

ifbacompras@gmail.com / cplconquista@ifba.edu.br.  

9.2.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 

vencida junto ao SICAF. 

9.2.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão 

correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no 

referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) 

horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, 

sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades 

cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

9.4 Habilitação jurídica:  

9.4.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

9.4.3 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

9.4.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

9.4.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

9.4.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.5 Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.5.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 

administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  
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9.5.3 prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

9.5.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

9.5.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.6 Apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.7 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de:  

9.7.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou 

com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 

9.8 Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados pelos licitantes, conforme estabelece o item subitem 10.1.  

9.8.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.9 Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 

convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.9.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para os quais será concedido o mesmo prazo especial para a 

regularização da situação fiscal. 

9.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

9.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo 

com o estabelecido neste Edital. 

9.12 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1 A proposta de preços ajustada ao lance final, do licitante classificado 

provisoriamente em primeiro lugar, juntamente com os documentos exigidos para habilitação, 

deverão ser encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 02 (duas) horas por meio do 
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Sistema ComprasNet, através da função “ANEXAR” ou pelo E-mail: ifbacompras@gmail.com 

ou cplconquista@ifba.edu.br, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

Posteriormente, serão remetidos em original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com 

o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise em no máximo 02 (dois) 

dias úteis. 

10.2 A proposta final do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar 

deverá: 

10.2.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 

uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.2.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

10.3 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

  

11. DOS RECURSOS 

 

11.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 

concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

mailto:ifbacompras@gmail.comoucplconquista@ifba.edu.br
mailto:ifbacompras@gmail.comoucplconquista@ifba.edu.br
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11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 07 (sete) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinada no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

13.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem 

de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 

nº 8.666, de 1993; 

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

14.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá 

ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).  
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14.2 Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, 

para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 

14.2.1 O adjudicatário terá o prazo de 07(sete) dias úteis, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o 

instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão 

ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do 

fornecedor registrado, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 07 (sete) dias, 

a contar da data de seu recebimento.  

14.3 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

14.4 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

14.5 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou 

quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

15. DO PREÇO 

 

15.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

15.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 

alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 

7.892, de 2013. 

15.3 Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos em 

decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 

dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto 

aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

15.4.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade; 

15.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licitações-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licitações-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licitações-lei-8666-93
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seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

15.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

15.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade 

se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

15.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 

de negociação. 

15.5.3 não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

15.6 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

15.6.1 a pedido, quando, nos termos do art. 19 e 21, do Decreto 7.892, de 

2013; 

15.6.1.1  comprovar estar impossibilitado de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

15.6.1.2  o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços e o fornecedor não poder 

cumprir o compromisso. 

15.6.2 pela Administração, unilateralmente, quando: 

15.6.2.1  o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, 

na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

15.6.2.2  o fornecedor perder qualquer condição de 

habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório; 

15.6.2.3  por razões de interesse público, devidamente, 

motivado e justificado.  

15.6.2.4  o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes 

da Ata de Registro de Preços; 

15.6.2.5  não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

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

15.6.2.6  caracterizada qualquer hipótese de inexecução total 

ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos 

pedidos de compra dela decorrentes. 

 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no Termo de Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

18. DO PAGAMENTO 

 

18.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pelo contratado. 

18.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

18.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

18.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

18.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

18.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada 

a ampla defesa.  

18.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 

situação junto ao SICAF. 

18.11 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 
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da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF. 

18.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

18.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

18.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento  e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = 

(TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 

6%. 

 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

19.1.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do 

prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o 

termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

19.1.2 apresentar documentação falsa; 

19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5 não mantiver a proposta; 
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19.1.6 cometer fraude fiscal; 

19.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

19.3.1 Multa de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) 

item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

19.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

19.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade, 

19.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

20.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

ifbacompras@gmail.com ou cplconquista@ifba.edu.br ou por petição protocolada, 

obrigatoriamente, na Sala de Pregões, no endereço Avenida Amazonas, 3.150, Zabelê, Vitória da 

Conquista – BA, nos dias úteis, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.  

20.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

20.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

mailto:ifbacompras@gmail.com
mailto:cplconquista@ifba.edu.br
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sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail: 

ifbacompras@gmail.com ou cplconquista@ifba.edu.br 

20.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

20.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

21.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

21.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

21.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

21.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Avenida 

Amazonas, 3.150, Zabelê, Vitória da Conquista – BA, prédio do IFBA, Sala dos Pregoes, nos 

dias úteis, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, mesmo endereço 

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

21.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

mailto:ifbacompras@gmail.com
mailto:cplconquista@ifba.edu.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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21.10.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

21.10.2 ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

21.10.3 ANEXO III – Planta Baixa  - Item 04; 

21.10.4 ANEXO IV – Foto modelo  - Item 04; 

21.10.5 ANEXO V – Foto modelo  - Item 04; 

21.10.6 ANEXO VI – Foto modelo  - Item 04; 

21.10.7 ANEXO VII – Foto modelo  - Item 04; 

 

22. DO FORO 

 

22.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da 

Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 
 
Vitória da Conquista, 23 de Setembro de 2016. 
 

 
______________________________________ 

Maribaldo Silva Ramos 
Diretor Administrativo 
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ANEXO I  
Pregão SRP 06/2016 

Processo 23281.003325/2016-14 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 
 

A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual Aquisição de 
Equipamentos para implantação do novo Restaurante Institucional – IFBA - Campus 
Vitória da Conquista, conforme necessidade estimada e descriminação dos materiais constantes 
deste anexo. 
 

2 JUSTIFICATIVA 
  

A aquisição se justifica para estruturar o novo restaurante institucional, visando acatar às 
normas determinadas pela legislação sanitária vigente no que se refere às boas práticas de 
fabricação de alimentos, saúde ocupacional e melhoria da qualidade das refeições servidas aos 
estudantes do IFBA – Campus Vitória da Conquista. 

 
3 ESTIMATIVA DE CUSTO 
 

O valor estimado para a presente licitação é de R$1.278.285,14 - (Um milhão, duzentos e 
setenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos). 

  
4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 
 

UASG 158409 – Órgão Gerenciador - IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA. 
Local de Entrega: Av. Amazonas, nº 3150, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista – BA, Cep: 

45.075-900 

ITEM OBJETO 
CÓD. 

MAT. 
UND QNT R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

01 

Objeto: Adipômetro Importado 

Descrição Detalhada: 

Aplicação reconhecida em estudos 

científicos 

Terminais móveis que se adaptam à 

Dobra Cutânea, aumentando a 

precisão da medida 

Leitura rápida e direta da Dobra 

Cutânea, sem a necessidade de 

interpolação 

Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 

mm 

Mola com pressão constante de 10 

g/mm² em qualquer abertura do 

Compasso 

Feito em alumínio injetado. As 

pinças se ajustam automaticamente 

para uma avaliação paralela da 

prega cutânea, enquanto as faces 

427497ADIPÔMETRO UNIDADE 01 R$ 2.099,00 2.099,00 
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externas com bordas arredondadas, 

proporcionam conforto para o 

paciente. Acompanha Caixa exclusiva 

para proteção e transporte. Garantia 

de 1 ano. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

02 

Objeto: Amaciador de carne inox 

Descrição Detalhada: 

Motor: Amaciador de carne inox 

em liga 304, 1/2HP - 60Hz; 

Voltagem: 200v (chave 

seletora); Dispositivo de 

segurança NR12; Capacidade 

de produção: 400kg/h; 

Engrenagens em carter de óleo; 

Comprimento: 480mm; 

Altura: 485mm; 

Largura: 230mm; Peso: 25,5 

KG. Sistema de segurança 

atende ao sistema de segurança 

NR 12. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

331177AMACIADOR 

DE 

CARNE 

UNIDADE 01 R$ 3.450,00 3.450,00 

03 

Objeto: Balança eletrônica digital 
tipo plataforma 
Descrição Detalhada: Balança 
eletrônica, digital, tipo plataforma, 
sem coluna, em aço inoxidável, 
pintura epóxi, com pés 
emborrachados reguláveis, 
móvel, indicador de peso digital, 
display 25mm em LED vermelhos 
ou verde, teclas de zero, com 
tara, tempo de estabilização 
menor que três segundos, busca 
automática de zero, alimentação: 
85 a 250V com chave seletora, 
50/60 Hz 
12 vdc (bateria), com saída serial 
RS 232 
Gabinete em ABS, aplicação de 
Tara: 100%, de fácil calibração 
(digital), capacidade de pesagem 
até 200 Kg, com resolução de 
50g, com certificação aprovada 
através da portaria 
DIME/INMETRO com 

429920BALANÇA 

ELETRÔNICA 
UNIDADE 01 R$ 1.810,00 1.810,00 
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disponibilidade para consulta, 
manual em português, garantia 
de no mínimo seis meses após 
entrega. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

04 

Objeto: Balcão de distribuição de 
alimentos 
 

Descrição Detalhada: Balcão de 
distribuição de alimentos tipo Buffet 
Industrial (Refrigeração e pratos 
quentes) constituído em granito 
polido com superfície totalmente 
lisa, e em aço inox com liga 304, 
contendo aparador de vidro para 
proteção dos alimentos em toda 
extensão das cubas, sustentado por 
cabos em aço inox 304. Deverá 
seguir como modelo o projeto em 
anexo. O balcão deverá ser 
projetado na área física já existente. 
A empresa ganhadora deverá 
realizar visita prévia para avaliação 
da instalação do equipamento e 
conhecimento in loco da área física. 
Tamanho: 6,20 m; Fornecimento e 
instalação de 2,0 Buffet Térmico para 
5,0 Cubas gn Inox 304 de 1/1 100 
KLIMA; Fornecimento e instalação 
de 1,0 Buffet Refrigerado para 4,0 
Cubas gn Inox 304 de 1/1 65 KLIMA; 
Fornecimento e instalação de 1,0 
Módulo apoio para pratos com 
nichos para talheres - Tamanho: 1,00 
m; Fornecimento e instalação de 
10,0 Cubas gn Inox 304 de 1/1 100 - 
Forma com Tampa; Fornecimento e 
instalação de 4,0 Cubas gn Inox 304 
de 1/1 65 - Forma com Tampa. 
 
 

Projeto:  Anexo III 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

132284BALCÃO 

TÉRMICO PEÇAS/ 

ACESSÓRIOS 

UNIDADE 01 R$42.432,00 
42.432,0

0 

05 

Objeto: Batedeira industrial inox 
12 L 
 
Descrição Detalhada: Batedeira 
industrial inox; Estrutura em em 
aço inox escovado 430. Sistema 

76082BATEDEIRA 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$ 4.210,00 4.210,00 
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de redução de velocidade 
através de caixa redutora que 
dispensa lubrificação. Protetor da 
cuba em policarbonato 
transparente. Fechamento 
superior em polipropileno. Troca 
de velocidade realizada por 
inversor der frequência. 
MODELO - BP BP 12 RP Inox 
CAPACIDADE - 12 Litros 
POTENCIA - 1/2 Cv CONSUMO 
- 0,38 Kw/h DIMENÇÕES (mm) 
725x335x555 PESO LIQUIDO - 
32 Kg. Sistema de segurança 
atende ao sistema de segurança 
NR 12. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

06 

Objeto: Bioimpedância 
 

Descrição Detalhada: 

Bioimpedância elétrica 

tetrapolar. Eletrodos táteis 

reutilizáveis conseguem uma 

reprodutibilidade de 99%. 

Tamanho: 392 L X 434 P x 55 A. 

Cor: Branca. Display: LCD 48 x 

54. Frequencia: 20kHz e 

100kHz. Peso do 

Equipamento: 4,3Kg. 

Características: Equipamento 

leve, portátil; Balança digital 

incorporada; Gera folha de 

resultados em formato A4 na tela 

do computador através do 

Software; Análise em 17 

segundos; Faixa de idade 3 a 99 

anos; Faixa de peso de 10 a 

180Kg; Transferência de dados 

para o computador via Bluetooth. 

Resultados fornecidos:Água 

corporal 

total;Proteínas;Minerais;Massa 

196910ACESSÓRIOS 

PARA 

ESTUDO/TREINAMENTO 

UNIDADE 01 R$13.600,00 
13.600,0

0 
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de gordura corporal;Massa 

muscular esquelética;Massa livre 

de gordura;IMC – Índice de 

Massa Corporal;Massa magra de 

cada segmento 

corporal;Estimativa de gordura 

segmentar;Pontuação;Porcentual 

de gordura corporal;Relação 

cintura-quadril;Nível de gordura 

visceral;Grau de obesidade;Peso 

ideal baseado na composição 

corporal;Controle de 

gordura;Controle de 

músculo;Taxa metabólica 

basal;Histórico da composição 

corporal;Impedância de cada 

segmento corporal;Código QR 

para acesso à interpretação 

detalhada dos resultados. 

 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

07 

Objeto: Cafeteira Elétrica 2 X 25 
L 
 

Descrição Detalhada: Cafeteira 
Elétrica 2 X 25 L  
- Bojos em aço inoxidável 304. 
Total de 50 litros. 
- Ótimo acabamento: Corpo em 
aço inoxidável escovado; 
- Resistências blindadas de alta 
performance; 
- Registros manuais para entrada 
e saída de água.; 
- Exclusiva torneira horizontal 
(Indicada para café e leite); 
- Acompanha vareta para 
limpeza das torneiras;  
- Termostato para controle de 
temperatura de 20º a 120ºC; 
- Uso Profissional: Indicado para 
estabelecimentos com alto fluxo 
de pessoas como universidades 
e escolas, hospitais, cozinhas 
industriais, restaurantes com 

27693CAFETEIRA 

ELÉTRICA 
UNIDADE 01 R$3.741,00 3.741,00 
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refeições coletivas, padarias, 
estabelecimentos públicos, etc. 
 

Local de Entrega: IFBA, Campus 
Vitória da Conquista, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

08 

Objeto: Carro para lavagem de 
vegetais e cereais inox 
 
Descrição Detalhada: Carro 
p/Lavagem de Cereais e 
Legumes, em Inox, c/Cuba 
Basculante c/Rodízios. Medidas: 
800 x 550 x 800 mm. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

150141MÁQUINA 

LAVAR 

LOUÇAS 

UNIDADE 03 R$1.800,00 5.400,00 

09 

Objeto: Carro plataforma inox 1 
plano 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 1 plano, fabricado em 
chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
900x600x900mm. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$ 1.890,00 1.890,00 

10 

Objeto: Caldeirão industrial a 
vapor 200L a gás 
 
Descrição Detalhada:  
- Construído em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8; 
- Panela interna de cocção e 
revestimento externo 
inteiramente em aço inoxidável 
com total isolação térmica em 
mantas de lã de vidro; 
- Tampa americana: construído 
em aço inoxidável, equipado com 
dobradiça reforçada e cabo 
extensor em aço inoxidável com 
manípulo em baquelite; 
- Tampa auto clavada: construído 
em aço inoxidável equipado com 
válvula de segurança, torniquetes 
extra reforçados, fechamento 
hermético através de gaxeta de 

388621CALDEIRÃO UNIDADE 02 R$29.790,00 
59.580,0

0 
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vedação em neoprene, sistema 
de abertura e fechamento 
composto por amortecedores 
especiais, cabo extensor em aço 
inoxidável com manípulo em 
baquelite. 
- Chaminés inoxidáveis para 
exalação de gases e calor; 
- Painel de comando em aço 
inoxidável; 
- Manípulos em baquelite com 
ajuste gradual de temperatura; 
- Estrutura e camisa de vapor 
extra reforçada em aço 
qualificado e tratado com 
revestimentos em primer 
anticorrosivo; 
- Aquecimento a gás auto 
gerador de vapor, através de 
galerias especiais de 
queimadores multitubulares com 
chama piloto de segurança 
operacional; 
- Acompanha: válvula de 
escoamento, torneira giratória, 
válvula para nível de camisa, 
válvula de segurança e 
manômetro; 
- Equipado com uma válvula de 
segurança (modelo 100 litros); 
- Equipado com duas válvulas de 
segurança (modelos 200, 300 e 
500 litros); 
-Pés tubulares em aço inoxidável 
ø1 1/2" com niveladores de altura 
em poliamida 6.0 (nylon). 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

11 

Objeto: Carro plataforma inox 2 
planos 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 2 planos, fabricados 
em chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
900 X 600 X 850mm. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$ 2.314,00 2.314,00 
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Setor: Cozinha/Refeitório. 

12 

Objeto: Carro plataforma inox 3 
planos 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 3 planos, fabricados 
em chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
1100x650x1150mm. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$2.597,00 2.597,00 

13 

Objeto: Descascador de 
legumes inox 
 
Descrição Detalhada: Material 
Estrutura em aço inox. 
Desmontável. Pés 
antideslizantes. Indicado para 
descascar legumes. Certificação 
do INMETRO. Altura mm: 710.  
Frnte mm: 460. Fundo mm: 550. 
Peso Kg: 40. Capacidade kg: 10. 
Motor cv: 1/3. Voltagem v: 220. 
Produção kg/h: 200. Consumo 
Kw/h: 0,46. Disco RPM: 340. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

219143DESCASCADOR 

LEGUMES 
UNIDADE 01 R$2.790,00 2.790,00 

14 

Objeto: Estante inox 4 planos 
lisos reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 
produtos. Toda em aço  
Inox 304. Planos lisos. Planos 
com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

150508ESTANTE UNIDADE 05 R$3.570,00 
17.850,0

0 

15 

Objeto: Estante inox 4 planos 
perfurados reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 

150508ESTANTE UNIDADE 04 R$ 3.579,00 
14.316,0

0 
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produtos. Toda em aço  
Inox 304. Planos perfurados. 
Planos com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

16 

Objeto: Fatiador de frios inox 
 

Descrição Detalhada: 

Cortador e Fatiador de Frios e 

Legumes automático. 

Dispositivo de acordo com as 

normas de segurança da NR-

12. Aplicação: Cortar frios e 

legumes em geral. Diâmetro da 

lâmina: 300mm. Espessura do 

corte: 2mm. Fatias por minuto: 

46. Dados técnicos: Modelo 

Inox aisi 304; Capacidade de 

corte: 160 x 190 mm ou Ø205 

mm; Motor da lâmina: 1/3HP;  

Motor do carrinho: 1/3HP; 

Consumo do motor da lâmina: 

0,825kw/h; Consumo do motor 

do carrinho: 0,825kw/h; 

Voltagem: 220V ou Bivolt . 

Dimensões da máquina: 

Comprimento: 59cm; Altura: 

64cm; Largura: 62cm; Peso: 

45kg. Pé antiderrapante. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

28240CORTADOR 

ELÉTRICO FRIOS 
UNIDADE 01 R$5.610,00 5.610,00 

17 

Objeto: Fogão Industrial a gás 
 
Descrição Detalhada: Fogão 
Industrial a gás, 06 bocas, 
grelhas tipo radiantes em ferro 
fundido medindo 40x40cm, 06 
queimadores duplos, baixa 
pressão, com forno, chapa e 
banho-maria acoplados. 
Construção extra reforçada; 
Queimadores a gás, em ferro 
fundido, com 2 linhas de chama; 

34185FOGÃO 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$2.300,00 2.300,00 
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válvulas de gás com ajuste da 
graduação de chama; bandejas 
coletoras de resíduos em aço 
inoxidável; painel frontal em aço 
inoxidável com manípulos em 
baquelite com  indicação de 
queimador e fogo alto ou fogo 
baixo. Garantia mínima de 01 
(um) ano contra defeitos de 
fabricação.   
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

18 

Objeto: Forno combinado 12 
GNs 
 
Descrição Detalhada: Forno 
Combinado elétrico com 
capacidade para 20 GNs 
1/1x65mm (compatível com GNs 
de demais profundidades e 
grelhas).Temperatura de câmara 
varia 50ºC a 250ºC.Suporte 
interno removível para GNs, 
equipados com rodízio para 
carga/descarga rápida.Comando 
em teclado eletrônico e 
mostrador em display digital para 
temperatura de câmara e tempo. 
Possui as funções de assar com 
ar seco, assar com vapor 
combinado, cozinhar ao vapor, 
grelhar, gratinar/corar, regenerar, 
descongelar com tecla de 
acionamento rápido para ar 
quente, cozinhar ao vapor, vapor 
combinado e cool down 
(esfriamento).Geração de vapor 
por injeção automática e direta 
de água na câmara de cocção, 
com nível de vapor regulável 
para: baixo, médio e alto. Possui 
também a opção de injeção de 
vapor manual através de 
comando 
independente.Integralmente 
construído em aço 
inoxidável.Amplo visor frontal 
com vidro duplo/temperado 
Iluminação interna com comando 
no painel.Possui cantos 
arredondados e dreno para 
facilitar a higienização. Dados 
Técnicos:01. Indicador de 
Temperatura 02.LED 03. 

46370FORNO 

ELÉTRICO 
UNIDADE 01 R$33.520,00 

33.520,0

0 
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Regulador de Temperatura 04. 
Indicador de tempo 05. 
Regulador de tempo 06. Botão 
de Iluminação 07. Botão Vapor 
Manual 08. Indicador de Nível de 
Vapor 09. Função Vapor 
Combinado 
10. Função Cozinhar no Vapor 
11. Arrefecimento do forno 12. 
Função Ar Quente 13. Botão Liga 
14. Botão Desliga 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

19 

Objeto: Fritador água e óleo 30 L 
elétrico automática 
 

Descrição Detalhada: Fabricado em 
aço inoxidável. Resistência em aço 
inoxidável, montada em cabeçote 
removível. Possui alça de 
sustentação dos cestos. Termostato 
para controle de temperatura. 
Estrutura em aço inox escovado e 
cuba interna em aço inox;Registro 
esfera para escoamento da água e 
do óleo;Termômetro para controle 
de temperatura;Rodízios para 
facilitar o deslocamento, os dois 
dianteiros com trava e os dois 
traseiros sem trava;Com 
acendimento automático, leitura de 
chama e temperatura e tensão 220v.  
Capacidade (óleo): 30 litros; 
Capacidade (água): 6 
litros;Capacidade (sal): 500 gramas; 
Área de fritura: 150x345x693mm; 
Voltagem: 220v (Energia 
exclusivamente para acender e 
controlar a temperatura, mas a 
alimentação é o gás); Consumo 
Médio (gás): 1kg/h;Dimensões 
Externas (AxPxL): 985x620x985mm  
Peso Líquido: 33kg 

 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

150292FRITADEIRA UNIDADE 01 R$ 2.643,00 2.643,00 

20 

Objeto: Geladeira 4 portas inox 
 

Descrição Detalhada: 

Resfriamento de produtos e 

150745REFRIGERADOR 

ALIMENTOS 
UNIDADE 01 R$ 7.190,00 7.190,00 
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bebidas em geral. Faixa de 

trabalho 0 a +10º c. Prateleiras 

internas aramadas inox. 

Isolamento em poliuretano. 

Termostato regulável. Volume 

interno 1000 litro. Dimensões: 

700 X 1210 X 1920mm. 
 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

21 

Objeto: Lavadora de louças 
industrial 
 
Descrição Detalhada: Lava 
pratos, copos e talheres, 32 
ciclos por hora, Gaveta para 33 
pratos, 60x62x84(LxPxA),Tempo 
de ciclo (lavagem + enxágüe): 
112 segundos.Capacidade 
mecânica: 32 ciclos (gavetas) por 
hora. Capacidade por gaveta: 33 
pratos (Ø190mm) 18 pratos (Ø 
300) ou 9 bandejas ou 100 
talheres ou 36 copos (Ø 70mm) 
ou 50 xícaras (Ø 60 mm). 
Produção mecânica: 576 pratos 
ou 270 bandejas ou 3.200 
talheres ou 1.152 copos/ hora. 
Tipo: monocâmara, com acesso 
por porta frontal. Espaço útil de 
lavagem em mm (L x P x H): 500 
x 500 x 345. Operações: lavagem 
e enxágüe, realizados através de 
braços giratórios superiores e 
inferiores. Higieniza: bandejas 
lisas e estampadas, pratos, 
talheres, copos, xícaras, taças de 
sorvete e outros recipientes. 
Aquecimento da água de 
lavagem: elétrico. Aquecimento 
da água de enxágüe: elétrico. 
Temperatura da água da 
lavagem: de 55º a 65ºC. 
Temperatura da água do 
enxágüe: de 80º a 90ºC. Painel 
de comando: uma tecla de 
liga/desliga e uma de operação. 
Auto-start: que inicia 
automaticamente o ciclo ao se 
fechar a porta. Facilidades de 
operação: porta rígida e 

150141MÁQUINA 

LAVAR LOUÇAS 
UNIDADE 01 R$22.900,00 

22.900,0

0 
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resistente para apoio das 
gavetas na carga e descarga de 
louças. Instalação: sobre ou sob 
o balcão ou tampo, ou ainda 
sobre estrutura de apoio. 
Controles automáticos: de tempo 
de ciclo, do nível de água do 
tanque de lavagem e das 
temperaturas das águas da 
lavagem e do enxágüe. 
Segurança: interruptor que 
interrompe o ciclo caso a porta 
seja aberta. Limpeza: filtro da 
moto-bomba de lavagem, dreno, 
braços de lavagem e enxágüe e 
tampões desses braços 
removíveis manualmente, sem 
necessidade de ferramentas. 
Materiais construtivos: aço 
inoxidável AISI 304.Potência da 
moto-bomba de lavagem: 1 cv. 
Potência da moto-bomba de 
enxágüe: 0,5 cv. Dimensões em 
mm (L x P x H): 600x 620 x 845. 
CONSUMOS: Água: 4 litros por 
ciclo (a 1 bar de pressão). 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

22 

Objeto: Liquidificador Industrial 
6L inox 
Descrição Detalhada: 
Liquidificador Baixa Rotação 6 
Litros, revestido em Aço Inox 
com sua tampa em Alumínio 
Repuxado assim proporcionando 
mais estabilidade, estrutura, 
qualidade, e segurança para 
todos, além do produto ser 
industrial assim garantindo 
novamente sua qualidade e 
segurança.  Produto aprovado 
pelo Inmetro, mais recomendado 
para creches, escolas, 
condomínios, até mesmo para 
casas e etc. Tensão : / 220v . 
Potência Elétrica : 840W - 60Hz . 
Rotação : 3500 rpm . Corpo : Aço 
Inox. Copo : Aço Inox. 
Capacidade : 6 Lts. Tampa : 
Alumínio Repuxado. Facas : Aço 
Inox 304. Altura : 610mm. 
Largura : 265mm. Profundidade : 
210mm .Peso Líquido : 9,050kg. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$980,00  980,00 
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Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

23 

Objeto: Liquidificador Industrial 
25 L 
 
Descrição Detalhada: Produto 
em conformidade com a NR-12 e 
INMETRO. Copo MONOBLOCO, 
sem solda, em aço inox, com 
capacidade real de 25 litros. O 
copo MONOBLOCO proporciona 
alto rendimento de 
processamento (mais rápido). A 
ausência de solda e por 
consequência de frestas no 
interior do copo, não permite o 
acúmulo de resíduos de 
alimentos. Tampa de borracha 
atóxica, com encaixe justo ao 
copo, não permitindo vazamento 
de liquido durante o 
processamento.Sobre tampa 
acrílica, possibilitando 
acompanhar visualmente o 
processamento e adicionar 
ingredientes durante a execução 
da receita.Remoção facilitada do 
copo para manutenção.Motor de 
1,5 CV monofásico, tensão única, 
protegido contra líquidos por 
gabinete de aço. Cavalete 
robusto em aço carbono com 
pintura a pó de alta resistência. 
Copo com anteparo em aço inox, 
não permitindo o contato das 
mãos com as lâminas. 
Anti rearme que impede o 
religamento automático da 
máquina em casos de 
desligamentos anormais de 
energia elétrica.Painel de 
Comando em 25V. Potência: 
1,5CV. Frequência: 60Hz. 
Tensão: 220V. Altura: 1175.00 
mm. Largura: 400.00 mm. 
Profundidade: 525.00 mm. Peso 
Líquido: 25.60 kg. Peso Bruto: 
28.50 kg. Rotacao: 3500 rpm. 
Capacidade Nominal do Copo: 
25 L. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$2.130,00 2.130,00 

24 
Objeto: Moedor de carne  
 

28274MOEDOR 

DE 
UNIDADE 01 R$3.200,00 3.200,00 
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Descrição Detalhada: Moedor 
de carne constituído em 
aço inox de alta qualidade, motor 
de 1 cv, 220 volts. Estrutura e 
bandeja em aço inox aisi 304; 
caixa de engrenagem imersa em 
óleo; chave liga/desliga com 
capa protetora de silicone; 
socador de polipropileno 
branco;transmissão por caixa de 
redução. Conforme NR-12. 
 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

CARNE INDUSTRIAL 

25 

Pass Throug inox 600L térmico 
 
Descrição Detalhada: Pass-
Thru Aquecido Vertical, 
dimensões: 70x80x200cm - 
(+55°/+75°C) - 220V, 02 portas 
cegas, confeccionado em 
estrutura de aço, com 
revestimento interno e externo 
em aço inoxidável e isolado com 
lã de vidro (laterais, teto e fundo), 
garantia de 12 meses. 
- Corpo externo em aço 
inoxidável; 
Corpo interno em aço inoxidável; 
- Isolamento térmico em lã de 
rocha; 
- Portaem aço inoxidável 
inteiriças equipadas com sistema 
de fechamento magnético e 
puxadores laterais em poliamida 
6.0 (nylon); 
- Dobradiças em aço inoxidável; 
- Cantoneiras removíveis com 
alturas ajustáveis para receber 
recipiente gn 1/1 gastronorm; 
- Grades; 
- Aquecimento por resistências 
elétricas blindadas laterais; 
- Gaveta umidificadora removível; 
- Bandeja coletora removível 
inferior para armazenamento de 
líquidos. 
 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

150678EQUIPAMENTO 

MULTIUSO COZINHA 
UNIDADE 02 R$7.050,00 

14.100,0

0 

26 

Pass Throug inox 600L 
refrigerado 
 

150678EQUIPAMENTO 

MULTIUSO COZINHA 
UNIDADE 01 R$7.720,00 7.720,00 
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Descrição Detalhada:  
Conservação e estocagem de 
alimentos prontos;  
Controlador digital; Revestimento 
interno inox 304; 
Prateleiras em aço 
inox;Revestimento interno em 
aço inox 430; 
Portas com travamento;Rodízios 
com travas;Capacidade de 24 
GN's 1/1 - 65mm; Voltagem: 
220V;Temperatura: +2º a +10º . 
 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

27 

Objeto: Prateleira 
 
Descrição Detalhada: 
Confeccionada em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8, com 
acabamento polido fosco. 
Disponível no modelo de plano 
superior gradeado, com suportes 
tipo mão-francesa. Dimensões: 
(largura x profundidade) 1,20m x 
0,40m. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

150590PRATELEIRA UNIDADE 16 R$690,94 
11.055,0

4 

28 

Objeto: Processador de legumes 
industrial inox 
 
Descrição Detalhada: 
Processador de legumes 
industrial: corta em cubos e 
palitos frutas e legumes, desfia e 
rala queijos, fatia em rodelas 
finas com uniformidade e muita 
rapidez e segurança; largura 
250mm, profundidade 590 mm. 
Peso Líquido 22,30kg, Peso 
bruto 24.50kg. Diâmetro do disco 
203 mm. Produção 350 kg/h. 
Diâmetro do bocal redondo 
52mm. Abertura do Bocal 
Oblingo 71 x 146 mm. Atende a 
NR 12. 
 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

54453PROCESSADOR 

ALIMENTOS 
UNIDADE 01 R$4.295,00 4.295,00 

29 
Objeto: Refresqueira industrial 
100L 

356886REFRESQUEIRA UNIDADE 01 R$6.300,00 6.300,00 
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Descrição Detalhada:  
Gabinete e tampa em aço inox 
aisi 304; Eletrobomba para 
movimentação do líquido; Duas 
torneiras tipo alavanca; 
Reservatório cilíndrico em 
inox; Isolamento térmico em 
poliuretano expandido; 
Termostato para controle de 
temperatura; Rodízio giratório; 
Compressor para refrigeração 
silencioso e de alto rendimento 
(não usa placa termoelétrica); 
Capacidade: 100 litros. 
 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

30 

Objeto: Fornecimento e 
Instalação do Sistema de 
Exaustão 
 
Descrição Detalhada: 
Fornecimento e Instalação do 
Sistema de Exaustão completo 
de acordo com a área física 
específica do local. Deve-se 
realizar visita prévia só para 
análise da instalação do 
equipamento completo 
adquirido. Fornecimento e 
instalação de 2,00 (Duas) Coifas 
de Aço Inox AISI 304 – Tamanho 
1,80 x 1,20 x 0,70 m 
(Comprimento x largura x 
profundidade) cada; para 2,00 
(Dois) Fogões Industriais de 6,00 
Bocas - Tamanho 1,50 x0,80 x 
1,15 m (Comprimento x largura x 
altura) cada; Instalação de 2,00 
(Dois) Dutos de 2,20 m com 510 
mm de diâmetro cada para a 
exaustão dos vapores e gases 
provenientes da combustão no 
processo de cocção dos 
alimentos; Fornecimento e 
Instalação de 2,00 (Dois) 
Chapéus Tipo Chinês para 
proteção da entrada dos dutos 
contra água de chuva; 
Fornecimento e Instalação de 
2,00 (Dois) Motores para 
Exaustão (500 mm de diâmetro) 
cada; Características do Aço 

150721EXAUSTOR UNIDADE 01 R$14.640,00 
14.640,0

0 
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Inox AISI 304: Aço cromo-níquel, 
inoxidável austenítico, não-
temperável, nãomagnético,tipo 
18-8; Possui resistência à 
oxidação até a temperatura de 
850 °C, porém a resistência a 
corrosão intercristalina é 
garantida até a temperatura 
de300 °C. Aplicações Aço Inox 
AISI 304: Este aço é 
amplamente utilizado na 
fabricação de válvulas, tubos, 
recipientes, equipamentos 
hospitalares e farmacêuticos, 
peças para a indústria química, 
petrolífera, têxtil, de laticínios, 
frigorífica, de tintas e outras 
mais. É indicado para a 
fabricação de peças que devem 
resistir ao ataque de um grande 
número de substâncias 
corrosivas, tais como o ácido 
nítrico,soluções alcalinas, 
soluções salinas, dentre outras. 
Características dos Motores 
para Exaustão: Modelo: E50 T4; 
Diâmetro: 50,0 cm; 
Comprimento: 31,0 cm; 
Dimensão: 500 x 310 mm; 
Carcaça: Chapa Aço; Tensão: 
220 / 380 volts; Corrente: 
2,35/1,25 A; Potência: 1/2 HP; 
Rotação: 1650 RPM; Vazão: 145 
m3 / min; Pressão: 16 mmca; 
Ruído: 83 dBA; Frequência: 60 
Hz; Peso Líquido: 15,5 Kg; Cor: 
Preto; Acabamento: Pintura 
Eletrostática. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

31 

Objeto: Catraca biométrica. 
 
Descrição Detalhada: Fabricada 

em aço-carbono, com pintura em 

epóxi preto. Tratamento anti-

corrosivo. Acabamento em aço 

inox. Fechadura para acesso aos 

componentes eletrônicos. Iluminação 

frontal, com chave liga/desliga, e 3 

opções de cores (verde, vermelho e 

azul). Sistema de amortecimento do 

giro dos braços. Reforços 

estruturais. Fácil 

instalação. Travamento automático 

dos braços. Opção para instalação de 

121800SISTEMA 

CONTROLE ACESSO 
UNIDADE 01 R$3.600,00 3.600,00 
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braços anti-pânico. Guarda corpo 

opcional. Plataforma 

opcional. Permite instalação de 

qualquer tecnologia de operação e 

comunicação, inclusive a 

biometria. Altamente moldável a 

necessidade do cliente. Permite 

alterações em seu projeto original 

para adequar a sua necessidade. 

Display: Cristal líquido 16 

caracteres x 2 linhas com backlight 

(iluminação do display).  

Teclado: Com 16 teclas sendo 12 em 

padrão telefônico e 4 teclas 

adicionais de função.  

Comunicação (opcional): Serial 

RS232 e RS485 nativas na 

placa.Com opção de utilizar 

comunicação através de TCP/IP 

nativo,Modem externo, Gsm 

(celular),Wi-Fi (rede sem fio) e 

USB.  

Modo de comunicação 

(Opcional): Trabalha com 4 modos 

diferentes de comunicação , podendo 

ser Online (tempo real),Offline, 

OnOff e OnOff+ controle de acesso. 

Biometria: Trabalha com sistema 

ótico com capacidade de 9.500 

digitais e de 8 dígitos de 

matrícula. Elétrica. Fonte 

Chaveada: 90 a 265 VAC . Tensão 

de Operação: 12 Volts. Potência 

média: 1,3W em StandBy ,15.3W 

em operação. Consumo médio de 

corrente: 110 mA em StandBy, 

1,30A em operação . Bateria 

Interna: 12V para alimentação em 

caso de falta de energia (no-break 

interno). Tempo de funcionamento 

sem energia: 72 horas. 
 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

Vitória da Conquista, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

32 

Objeto: Misturador 
monocomando para cozinha. 

Descrição Detalhada: Misturador 

monocomando para cozinha dispõe 

de duas opções para a lavagem da 

louça: a torneira com um arejador de 

escoamento econômico e único, sem 

respingos, e a mangueira com jato 

spray de alta performance. É um 

47490MISTURADOR 

HIDRÁULICO 
UNIDADE 06 R$1.005,68 6.034,08 
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artigo funcional e versátil, que 

permite o uso de água quente e fria, 

com controle simples e gradual, 

através de um giro suave. Sua 

mangueira gira em até 360° C, para 

facilitar ainda mais a limpeza na 

superfície da cuba, além de 

proporcionar sua utilização em 

versões de pias duplas. Com ducha 

especial, o misturador é ideal tanto 

para cubas simples como para cubas 

duplas, pois dispõe de facilidade no 

manuseio e gira até 360° de forma 

suave. O monocomando de mesa 

possui acabamento cromado, 

brilhante, de fácil limpeza e permite 

maior vida útil por conta do 

mecanismo de vedação cerâmica 

com ¼ de volta, com incorporação 

rápida e fechamento que garante 

maior economia de água. Material: 

Peças metal, liga de cobre, 

elastômeros e plásticos ABS. 

Acabamento: Cromado. Filtro: 

Opcional. Bitola: 1/2". Bica: Móvel. 

Garantia: 12 Anos. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 
Vitória da Conquista, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

33 

Objeto: Purificador de água para 

ponto de uso. 

Descrição Detalhada: Purificador 

de água para ponto de uso. Pode ser 

utilizado para diversas finalidades. 

Além do uso em pia de cozinha 

(torneira de mesa) ou bebedouro, o 

produto é ideal para máquinas de 

café expresso, máquinas de gelo, pia 

do banheiro, salões de beleza, 

restaurantes e lanchonetes. Modelo: 

Ponto de Uso (ECA: elemento de 

carvão ativado, não lavável). 

Material Tampa e Corpo: 

Polipropileno. Elemento Filtrante 

(Refil): Processo Melt Blown com 

Carvão Ativado com Prata Coloidal. 

Redução de Partículas: >5 a <15mc 

(como areia, barro, ferrugem e outros 

sedimentos). Retenção de Cloro 

Livre: C-I >75%. Pressão de 

Operação: 2mca mínima - 40mca 

máxima. Temperatura de Operação: 

150178APARELHO 

PURIFICADOR DE 

ÁGUA 

UNIDADE 10 R$135,23 1.352,30 
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5ºC à 50ºC. Vazão: 120 litros por 

hora (2 litros por minuto). Conexões 

de Entrada e Saída: 1/2". Vida Útil 

do Refil: seis meses ou equivalente a 

6000 litros. Dimensões: (L)12,1cm x 

(A)31cm x (P)11,8. 

Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

34 

Objeto: Pia para assepsia em aço 

inox. 
Descrição Detalhada: Pia para 

assepsia em aço inox, 40 cm. 

Lavatório automático para assepsia 

das mãos. Acionamento através do 

joelho. Dimensões: 390x290x200 

mm. Voltagem: 220 V. 

 

Local de Entrega: IFBA, 
Campus Vitória da Conquista, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

 

316743CUBA 

 

UNIDADE 01 R$800,91  800,91 

35 

Objeto: Adipômetro Importado 

Descrição Detalhada: 

Aplicação reconhecida em estudos 

científicos 

Terminais móveis que se adaptam à 

Dobra Cutânea, aumentando a 

precisão da medida 

Leitura rápida e direta da Dobra 

Cutânea, sem a necessidade de 

interpolação 

Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 

mm 

Mola com pressão constante de 10 

g/mm² em qualquer abertura do 

Compasso 

Feito em alumínio injetado. As 

pinças se ajustam automaticamente 

para uma avaliação paralela da 

prega cutânea, enquanto as faces 

externas com bordas arredondadas, 

proporcionam conforto para o 

paciente. Acompanha Caixa exclusiva 

para proteção e transporte. Garantia 

de 1 ano. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Eunápolis, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

427497ADIPÔMETRO UNIDADE 01 R$ 2.099,00 2.099,00 

36 

Objeto: Adipômetro Importado 

Descrição Detalhada: 

Aplicação reconhecida em estudos 

científicos 

427497ADIPÔMETRO UNIDADE 02 R$ 2.099,00 4.198,00 

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?itemIRP.situacao.descricao=Deserto&itemIRP.descricaoDetalhada=DISPENSADOR%2C+MATERIAL+PLÁSTICO+ABS%2C+APLICAÇÃO+PARA+SABONETE+LÍQUIDO&irp.codigoIrp=179772&descricaoProposta=&codigosSituacoesPropostas=&itemIRP.itemCatalogo.nomeFormatado=385712-DISPENSADOR&itemIRP.valorUnitarioEstimadoFormatado=34%2C9200&itemIRP.itemCatalogo.descricaoTipoItem=Material&numeroPagina=2&itemIRP.unidadeFornecimento=UNIDADE&itemIRP.codigoItemIRP=9821157&itemIRP.itemCriterioJulgamento.descricao=Menor+Valor&itemIRP.numeroOrdemItem=21&method=consultar&situacao=-1&itemIRP.irp.codigoIrp=179772&itemIRP.situacao.codigoItemIRPSituacao=3
https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?itemIRP.situacao.descricao=Deserto&itemIRP.descricaoDetalhada=DISPENSADOR%2C+MATERIAL+PLÁSTICO+ABS%2C+APLICAÇÃO+PARA+SABONETE+LÍQUIDO&irp.codigoIrp=179772&descricaoProposta=&codigosSituacoesPropostas=&itemIRP.itemCatalogo.nomeFormatado=385712-DISPENSADOR&itemIRP.valorUnitarioEstimadoFormatado=34%2C9200&itemIRP.itemCatalogo.descricaoTipoItem=Material&numeroPagina=2&itemIRP.unidadeFornecimento=UNIDADE&itemIRP.codigoItemIRP=9821157&itemIRP.itemCriterioJulgamento.descricao=Menor+Valor&itemIRP.numeroOrdemItem=21&method=consultar&situacao=-1&itemIRP.irp.codigoIrp=179772&itemIRP.situacao.codigoItemIRPSituacao=3
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Terminais móveis que se adaptam à 

Dobra Cutânea, aumentando a 

precisão da medida 

Leitura rápida e direta da Dobra 

Cutânea, sem a necessidade de 

interpolação 

Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 

mm 

Mola com pressão constante de 10 

g/mm² em qualquer abertura do 

Compasso 

Feito em alumínio injetado. As 

pinças se ajustam automaticamente 

para uma avaliação paralela da 

prega cutânea, enquanto as faces 

externas com bordas arredondadas, 

proporcionam conforto para o 

paciente. Acompanha Caixa exclusiva 

para proteção e transporte. Garantia 

de 1 ano. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Jequié, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

37 

Objeto: Adipômetro Importado 

Descrição Detalhada: 

Aplicação reconhecida em estudos 

científicos 

Terminais móveis que se adaptam à 

Dobra Cutânea, aumentando a 

precisão da medida 

Leitura rápida e direta da Dobra 

Cutânea, sem a necessidade de 

interpolação 

Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 

mm 

Mola com pressão constante de 10 

g/mm² em qualquer abertura do 

Compasso 

Feito em alumínio injetado. As 

pinças se ajustam automaticamente 

para uma avaliação paralela da 

prega cutânea, enquanto as faces 

externas com bordas arredondadas, 

proporcionam conforto para o 

paciente. Acompanha Caixa exclusiva 

para proteção e transporte. Garantia 

de 1 ano. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

427497ADIPÔMETRO UNIDADE 01 R$ 2.099,00 2.099,00 

38 Objeto: Adipômetro Importado 427497ADIPÔMETRO UNIDADE 01 R$ 2.099,00 2.099,00 
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Descrição Detalhada: 

Aplicação reconhecida em estudos 

científicos 

Terminais móveis que se adaptam à 

Dobra Cutânea, aumentando a 

precisão da medida 

Leitura rápida e direta da Dobra 

Cutânea, sem a necessidade de 

interpolação 

Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 

mm 

Mola com pressão constante de 10 

g/mm² em qualquer abertura do 

Compasso 

Feito em alumínio injetado. As 

pinças se ajustam automaticamente 

para uma avaliação paralela da 

prega cutânea, enquanto as faces 

externas com bordas arredondadas, 

proporcionam conforto para o 

paciente. Acompanha Caixa exclusiva 

para proteção e transporte. Garantia 

de 1 ano. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

39 

Objeto: Amaciador de carne inox 

Descrição Detalhada: 

Motor: Amaciador de carne inox 

em liga 304, 1/2HP - 60Hz; 

Voltagem: 200v (chave 

seletora); Dispositivo de 

segurança NR12; Capacidade 

de produção: 400kg/h; 

Engrenagens em carter de óleo; 

Comprimento: 480mm; 

Altura: 485mm; 

Largura: 230mm; Peso: 25,5 

KG. Sistema de segurança 

atende ao sistema de segurança 

NR 12. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Jequié, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

331177AMACIADOR 

DE 

CARNE 

UNIDADE 01 R$ 3.450,00 3.450,00 

40 

Objeto: Amaciador de carne inox 

Descrição Detalhada: 

Motor: Amaciador de carne inox 

331177AMACIADOR 

DE 

CARNE 

UNIDADE 01 R$ 3.450,00 3.450,00 
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em liga 304, 1/2HP - 60Hz; 

Voltagem: 200v (chave 

seletora); Dispositivo de 

segurança NR12; Capacidade 

de produção: 400kg/h; 

Engrenagens em carter de óleo; 

Comprimento: 480mm; 

Altura: 485mm; 

Largura: 230mm; Peso: 25,5 

KG. Sistema de segurança 

atende ao sistema de segurança 

NR 12. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

41 

Objeto: Amaciador de carne inox 

Descrição Detalhada: 

Motor: Amaciador de carne inox 

em liga 304, 1/2HP - 60Hz; 

Voltagem: 200v (chave 

seletora); Dispositivo de 

segurança NR12; Capacidade 

de produção: 400kg/h; 

Engrenagens em carter de óleo; 

Comprimento: 480mm; 

Altura: 485mm; 

Largura: 230mm; Peso: 25,5 

KG. Sistema de segurança 

atende ao sistema de segurança 

NR 12. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus CAJAZEIRAS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

331177AMACIADOR 

DE 

CARNE 

UNIDADE 01 R$ 3.450,00 3.450,00 

42 

Objeto: Amaciador de carne inox 

Descrição Detalhada: 

Motor: Amaciador de carne inox 

em liga 304, 1/2HP - 60Hz; 

Voltagem: 200v (chave 

seletora); Dispositivo de 

segurança NR12; Capacidade 

de produção: 400kg/h; 

Engrenagens em carter de óleo; 

Comprimento: 480mm; 

331177AMACIADOR 

DE 

CARNE 

UNIDADE 01 R$ 3.450,00 3.450,00 
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Altura: 485mm; 

Largura: 230mm; Peso: 25,5 

KG. Sistema de segurança 

atende ao sistema de segurança 

NR 12. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

43 

Objeto: Balança eletrônica digital 
tipo plataforma 
Descrição Detalhada: Balança 
eletrônica, digital, tipo plataforma, 
sem coluna, em aço inoxidável, 
pintura epóxi, com pés 
emborrachados reguláveis, 
móvel, indicador de peso digital, 
display 25mm em LED vermelhos 
ou verde, teclas de zero, com 
tara, tempo de estabilização 
menor que três segundos, busca 
automática de zero, alimentação: 
85 a 250V com chave seletora, 
50/60 Hz 
12 vdc (bateria), com saída serial 
RS 232 
Gabinete em ABS, aplicação de 
Tara: 100%, de fácil calibração 
(digital), capacidade de pesagem 
até 200 Kg, com resolução de 
50g, com certificação aprovada 
através da portaria 
DIME/INMETRO com 
disponibilidade para consulta, 
manual em português, garantia 
de no mínimo seis meses após 
entrega. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Eunápolis, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

429920BALANÇA 

ELETRÔNICA 
UNIDADE 01 R$ 1.810,00 1.810,00 

44 

Objeto: Balança eletrônica digital 
tipo plataforma 
Descrição Detalhada: Balança 
eletrônica, digital, tipo plataforma, 
sem coluna, em aço inoxidável, 
pintura epóxi, com pés 
emborrachados reguláveis, 
móvel, indicador de peso digital, 
display 25mm em LED vermelhos 
ou verde, teclas de zero, com 
tara, tempo de estabilização 
menor que três segundos, busca 
automática de zero, alimentação: 
85 a 250V com chave seletora, 
50/60 Hz 

429920BALANÇA 

ELETRÔNICA 
UNIDADE 01 R$ 1.810,00 1.810,00 
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12 vdc (bateria), com saída serial 
RS 232 
Gabinete em ABS, aplicação de 
Tara: 100%, de fácil calibração 
(digital), capacidade de pesagem 
até 200 Kg, com resolução de 
50g, com certificação aprovada 
através da portaria 
DIME/INMETRO com 
disponibilidade para consulta, 
manual em português, garantia 
de no mínimo seis meses após 
entrega. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus Jequié, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

45 

Objeto: Balança eletrônica digital 
tipo plataforma 
Descrição Detalhada: Balança 
eletrônica, digital, tipo plataforma, 
sem coluna, em aço inoxidável, 
pintura epóxi, com pés 
emborrachados reguláveis, 
móvel, indicador de peso digital, 
display 25mm em LED vermelhos 
ou verde, teclas de zero, com 
tara, tempo de estabilização 
menor que três segundos, busca 
automática de zero, alimentação: 
85 a 250V com chave seletora, 
50/60 Hz 
12 vdc (bateria), com saída serial 
RS 232 
Gabinete em ABS, aplicação de 
Tara: 100%, de fácil calibração 
(digital), capacidade de pesagem 
até 200 Kg, com resolução de 
50g, com certificação aprovada 
através da portaria 
DIME/INMETRO com 
disponibilidade para consulta, 
manual em português, garantia 
de no mínimo seis meses após 
entrega. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

429920BALANÇA 

ELETRÔNICA 
UNIDADE 01 R$ 1.810,00 1.810,00 

46 

Objeto: Balança eletrônica digital 
tipo plataforma 
Descrição Detalhada: Balança 
eletrônica, digital, tipo plataforma, 
sem coluna, em aço inoxidável, 
pintura epóxi, com pés 
emborrachados reguláveis, 
móvel, indicador de peso digital, 
display 25mm em LED vermelhos 

429920BALANÇA 

ELETRÔNICA 
UNIDADE 01 R$ 1.810,00 1.810,00 
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ou verde, teclas de zero, com 
tara, tempo de estabilização 
menor que três segundos, busca 
automática de zero, alimentação: 
85 a 250V com chave seletora, 
50/60 Hz 
12 vdc (bateria), com saída serial 
RS 232 
Gabinete em ABS, aplicação de 
Tara: 100%, de fácil calibração 
(digital), capacidade de pesagem 
até 200 Kg, com resolução de 
50g, com certificação aprovada 
através da portaria 
DIME/INMETRO com 
disponibilidade para consulta, 
manual em português, garantia 
de no mínimo seis meses após 
entrega. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

47 

Objeto: Balcão de distribuição de 
alimentos 
 
Descrição Detalhada: Balcão de 
distribuição de alimentos tipo Buffet 
Industrial (Refrigeração e pratos 
quentes) constituído em granito 
polido com superfície totalmente 
lisa, e em aço inox com liga 304, 
contendo aparador de vidro para 
proteção dos alimentos em toda 
extensão das cubas, sustentado por 
cabos em aço inox 304. Deverá 
seguir como modelo o projeto em 
anexo. O balcão deverá ser 
projetado na área física já existente. 
A empresa ganhadora deverá 
realizar uma visita prévia para 
avaliação da instalação do 
equipamento e conhecimento in 
loco da área física. Tamanho: 6,20 
m; Fornecimento e instalação de 2,0 
Buffet Térmico para 5,0 Cubas gn 
Inox 304 de 1/1 100 KLIMA; 
Fornecimento e instalação de 1,0 
Buffet Refrigerado para 4,0 Cubas gn 
Inox 304 de 1/1 65 KLIMA; 
Fornecimento e instalação de 1,0 
Módulo apoio para pratos com 
nichos para talheres - Tamanho: 1,00 
m; Fornecimento e instalação de 
10,0 Cubas gn Inox 304 de 1/1 100 - 

132284BALCÃO 

TÉRMICO PEÇAS/ 

ACESSÓRIOS 

UNIDADE 01 R$42.432,00 
42.432,0

0 
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Forma com Tampa; Fornecimento e 
instalação de 4,0 Cubas gn Inox 304 
de 1/1 65 - Forma com Tampa. 
 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

48 

Objeto: Balcão de distribuição de 
alimentos 
 

Descrição Detalhada: Balcão de 
distribuição de alimentos tipo Buffet 
Industrial (Refrigeração e pratos 
quentes) constituído em granito 
polido com superfície totalmente 
lisa, e em aço inox com liga 304, 
contendo aparador de vidro para 
proteção dos alimentos em toda 
extensão das cubas, sustentado por 
cabos em aço inox 304. Deverá 
seguir como modelo o projeto em 
anexo. O balcão deverá ser 
projetado na área física já existente. 
A empresa ganhadora deverá 
realizar uma visita prévia para 
avaliação da instalação do 
equipamento e conhecimento in 
loco da área física. Tamanho: 6,20 
m; Fornecimento e instalação de 2,0 
Buffet Térmico para 5,0 Cubas gn 
Inox 304 de 1/1 100 KLIMA; 
Fornecimento e instalação de 1,0 
Buffet Refrigerado para 4,0 Cubas gn 
Inox 304 de 1/1 65 KLIMA; 
Fornecimento e instalação de 1,0 
Módulo apoio para pratos com 
nichos para talheres - Tamanho: 1,00 
m; Fornecimento e instalação de 
10,0 Cubas gn Inox 304 de 1/1 100 - 
Forma com Tampa; Fornecimento e 
instalação de 4,0 Cubas gn Inox 304 
de 1/1 65 - Forma com Tampa. 
 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus CAJAZEIRAS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

132284BALCÃO 

TÉRMICO PEÇAS/ 

ACESSÓRIOS 

UNIDADE 01 R$42.432,00 
42.432,0

0 

49 

Objeto: Balcão de distribuição de 
alimentos 
 

Descrição Detalhada: Balcão de 
distribuição de alimentos tipo Buffet 
Industrial (Refrigeração e pratos 
quentes) constituído em granito 

132284BALCÃO 

TÉRMICO PEÇAS/ 

ACESSÓRIOS 

UNIDADE 01 R$42.432,00 
42.432,0

0 
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polido com superfície totalmente 
lisa, e em aço inox com liga 304, 
contendo aparador de vidro para 
proteção dos alimentos em toda 
extensão das cubas, sustentado por 
cabos em aço inox 304. Deverá 
seguir como modelo o projeto em 
anexo. O balcão deverá ser 
projetado na área física já existente. 
A empresa ganhadora deverá 
realizar uma visita prévia para 
avaliação da instalação do 
equipamento e conhecimento in 
loco da área física. Tamanho: 6,20 
m; Fornecimento e instalação de 2,0 
Buffet Térmico para 5,0 Cubas gn 
Inox 304 de 1/1 100 KLIMA; 
Fornecimento e instalação de 1,0 
Buffet Refrigerado para 4,0 Cubas gn 
Inox 304 de 1/1 65 KLIMA; 
Fornecimento e instalação de 1,0 
Módulo apoio para pratos com 
nichos para talheres - Tamanho: 1,00 
m; Fornecimento e instalação de 
10,0 Cubas gn Inox 304 de 1/1 100 - 
Forma com Tampa; Fornecimento e 
instalação de 4,0 Cubas gn Inox 304 
de 1/1 65 - Forma com Tampa. 
 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

50 

Objeto: Batedeira industrial inox 
12 L 
 
Descrição Detalhada: Batedeira 
industrial inox; Estrutura em em 
aço inox escovado 430. Sistema 
de redução de velocidade 
através de caixa redutora que 
dispensa lubrificação. Protetor da 
cuba em policarbonato 
transparente. Fechamento 
superior em polipropileno. Troca 
de velocidade realizada por 
inversor der frequência. 
MODELO - BP BP 12 RP Inox 
CAPACIDADE - 12 Litros 
POTENCIA - 1/2 Cv CONSUMO 
- 0,38 Kw/h DIMENÇÕES (mm) 
725x335x555 PESO LIQUIDO - 
32 Kg. Sistema de segurança 
atende ao sistema de segurança 
NR 12. 

76082BATEDEIRA 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$ 4.210,00 4.210,00 
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Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

51 

Objeto: Batedeira industrial inox 
12 L 
 
Descrição Detalhada: Batedeira 
industrial inox; Estrutura em em 
aço inox escovado 430. Sistema 
de redução de velocidade 
através de caixa redutora que 
dispensa lubrificação. Protetor da 
cuba em policarbonato 
transparente. Fechamento 
superior em polipropileno. Troca 
de velocidade realizada por 
inversor der frequência. 
MODELO - BP BP 12 RP Inox 
CAPACIDADE - 12 Litros 
POTENCIA - 1/2 Cv CONSUMO 
- 0,38 Kw/h DIMENÇÕES (mm) 
725x335x555 PESO LIQUIDO - 
32 Kg. Sistema de segurança 
atende ao sistema de segurança 
NR 12. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus JEQUIÉ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

76082BATEDEIRA 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 02 R$ 4.210,00 8.420,00 

52 

Objeto: Batedeira industrial inox 
12 L 
 
Descrição Detalhada: Batedeira 
industrial inox; Estrutura em em 
aço inox escovado 430. Sistema 
de redução de velocidade 
através de caixa redutora que 
dispensa lubrificação. Protetor da 
cuba em policarbonato 
transparente. Fechamento 
superior em polipropileno. Troca 
de velocidade realizada por 
inversor der frequência. 
MODELO - BP BP 12 RP Inox 
CAPACIDADE - 12 Litros 
POTENCIA - 1/2 Cv CONSUMO 
- 0,38 Kw/h DIMENÇÕES (mm) 
725x335x555 PESO LIQUIDO - 
32 Kg. Sistema de segurança 
atende ao sistema de segurança 
NR 12. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

76082BATEDEIRA 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$ 4.210,00 4.210,00 

53 

Objeto: Batedeira industrial inox 
12 L 
 

76082BATEDEIRA 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$ 4.210,00 4.210,00 
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Descrição Detalhada: Batedeira 
industrial inox; Estrutura em em 
aço inox escovado 430. Sistema 
de redução de velocidade 
através de caixa redutora que 
dispensa lubrificação. Protetor da 
cuba em policarbonato 
transparente. Fechamento 
superior em polipropileno. Troca 
de velocidade realizada por 
inversor der frequência. 
MODELO - BP BP 12 RP Inox 
CAPACIDADE - 12 Litros 
POTENCIA - 1/2 Cv CONSUMO 
- 0,38 Kw/h DIMENÇÕES (mm) 
725x335x555 PESO LIQUIDO - 
32 Kg. Sistema de segurança 
atende ao sistema de segurança 
NR 12. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus CAJAZEIRAS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

54 

Objeto: Batedeira industrial inox 
12 L 
 
Descrição Detalhada: Batedeira 
industrial inox; Estrutura em em 
aço inox escovado 430. Sistema 
de redução de velocidade 
através de caixa redutora que 
dispensa lubrificação. Protetor da 
cuba em policarbonato 
transparente. Fechamento 
superior em polipropileno. Troca 
de velocidade realizada por 
inversor der frequência. 
MODELO - BP BP 12 RP Inox 
CAPACIDADE - 12 Litros 
POTENCIA - 1/2 Cv CONSUMO 
- 0,38 Kw/h DIMENÇÕES (mm) 
725x335x555 PESO LIQUIDO - 
32 Kg. Sistema de segurança 
atende ao sistema de segurança 
NR 12. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

76082BATEDEIRA 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$ 4.210,00 4.210,00 

55 

Objeto: Bioimpedância 
 

Descrição Detalhada: 

Bioimpedância elétrica 

tetrapolar. Eletrodos táteis 

reutilizáveis conseguem uma 

reprodutibilidade de 99%. 

196910ACESSÓRIOS 

PARA 

ESTUDO/TREINAMENTO 

UNIDADE 01 R$13.600,00 
13.600,0

0 
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Tamanho: 392 L X 434 P x 55 A. 

Cor: Branca. Display: LCD 48 x 

54. Frequencia: 20kHz e 

100kHz. Peso do 

Equipamento: 4,3Kg. 

Características: Equipamento 

leve, portátil; Balança digital 

incorporada; Gera folha de 

resultados em formato A4 na tela 

do computador através do 

Software; Análise em 17 

segundos; Faixa de idade 3 a 99 

anos; Faixa de peso de 10 a 

180Kg; Transferência de dados 

para o computador via Bluetooth. 

Resultados fornecidos:Água 

corporal 

total;Proteínas;Minerais;Massa 

de gordura corporal;Massa 

muscular esquelética;Massa livre 

de gordura;IMC – Índice de 

Massa Corporal;Massa magra de 

cada segmento 

corporal;Estimativa de gordura 

segmentar;Pontuação;Porcentual 

de gordura corporal;Relação 

cintura-quadril;Nível de gordura 

visceral;Grau de obesidade;Peso 

ideal baseado na composição 

corporal;Controle de 

gordura;Controle de 

músculo;Taxa metabólica 

basal;Histórico da composição 

corporal;Impedância de cada 

segmento corporal;Código QR 

para acesso à interpretação 

detalhada dos resultados. 

Local de Entrega: IFBAIANO, 
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Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Bioimpedância 
 

Descrição Detalhada: 

Bioimpedância elétrica 

tetrapolar. Eletrodos táteis 

reutilizáveis conseguem uma 

reprodutibilidade de 99%. 

Tamanho: 392 L X 434 P x 55 A. 

Cor: Branca. Display: LCD 48 x 

54. Frequencia: 20kHz e 

100kHz. Peso do 

Equipamento: 4,3Kg. 

Características: Equipamento 

leve, portátil; Balança digital 

incorporada; Gera folha de 

resultados em formato A4 na tela 

do computador através do 

Software; Análise em 17 

segundos; Faixa de idade 3 a 99 

anos; Faixa de peso de 10 a 

180Kg; Transferência de dados 

para o computador via Bluetooth. 

Resultados fornecidos:Água 

corporal 

total;Proteínas;Minerais;Massa 

de gordura corporal;Massa 

muscular esquelética;Massa livre 

de gordura;IMC – Índice de 

Massa Corporal;Massa magra de 

cada segmento 

corporal;Estimativa de gordura 

segmentar;Pontuação;Porcentual 

de gordura corporal;Relação 

cintura-quadril;Nível de gordura 

visceral;Grau de obesidade;Peso 

ideal baseado na composição 

corporal;Controle de 

196910ACESSÓRIOS 

PARA 

ESTUDO/TREINAMENTO 

UNIDADE 01 R$13.600,00 
13.600,0
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gordura;Controle de 

músculo;Taxa metabólica 

basal;Histórico da composição 

corporal;Impedância de cada 

segmento corporal;Código QR 

para acesso à interpretação 

detalhada dos resultados. 

Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Cafeteira Elétrica 2 X 25 
L 
 

Descrição Detalhada: Cafeteira 
Elétrica 2 X 25 L  
- Bojos em aço inoxidável 304. 
Total de 50 litros. 
- Ótimo acabamento: Corpo em 
aço inoxidável escovado; 
- Resistências blindadas de alta 
performance; 
- Registros manuais para entrada 
e saída de água.; 
- Exclusiva torneira horizontal 
(Indicada para café e leite); 
- Acompanha vareta para 
limpeza das torneiras;  
- Termostato para controle de 
temperatura de 20º a 120ºC; 
- Uso Profissional: Indicado para 
estabelecimentos com alto fluxo 
de pessoas como universidades 
e escolas, hospitais, cozinhas 
industriais, restaurantes com 
refeições coletivas, padarias, 
estabelecimentos públicos, etc. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

EUNAPOLIS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

27693CAFETEIRA 

ELÉTRICA 
UNIDADE 01 R$3.741,00 3.741,00 
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Objeto: Cafeteira Elétrica 2 X 25 
L 
 

Descrição Detalhada: Cafeteira 
Elétrica 2 X 25 L  
- Bojos em aço inoxidável 304. 
Total de 50 litros. 
- Ótimo acabamento: Corpo em 
aço inoxidável escovado; 
- Resistências blindadas de alta 
performance; 
- Registros manuais para entrada 
e saída de água.; 

27693CAFETEIRA 

ELÉTRICA 
UNIDADE 01 R$3.741,00 3.741,00 
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- Exclusiva torneira horizontal 
(Indicada para café e leite); 
- Acompanha vareta para 
limpeza das torneiras;  
- Termostato para controle de 
temperatura de 20º a 120ºC; 
- Uso Profissional: Indicado para 
estabelecimentos com alto fluxo 
de pessoas como universidades 
e escolas, hospitais, cozinhas 
industriais, restaurantes com 
refeições coletivas, padarias, 
estabelecimentos públicos, etc. 

Local de Entrega: IFBAIANO, 

Campus URUÇUCA, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Cafeteira Elétrica 2 X 25 
L 
 

Descrição Detalhada: Cafeteira 
Elétrica 2 X 25 L  
- Bojos em aço inoxidável 304. 
Total de 50 litros. 
- Ótimo acabamento: Corpo em 
aço inoxidável escovado; 
- Resistências blindadas de alta 
performance; 
- Registros manuais para entrada 
e saída de água.; 
- Exclusiva torneira horizontal 
(Indicada para café e leite); 
- Acompanha vareta para 
limpeza das torneiras;  
- Termostato para controle de 
temperatura de 20º a 120ºC; 
- Uso Profissional: Indicado para 
estabelecimentos com alto fluxo 
de pessoas como universidades 
e escolas, hospitais, cozinhas 
industriais, restaurantes com 
refeições coletivas, padarias, 
estabelecimentos públicos, etc. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

CAJAZEIRAS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

27693CAFETEIRA 

ELÉTRICA 
UNIDADE 01 R$3.741,00 3.741,00 
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Objeto: Cafeteira Elétrica 2 X 25 
L 
 
Descrição Detalhada: Cafeteira 
Elétrica 2 X 25 L  
- Bojos em aço inoxidável 304. 
Total de 50 litros. 
- Ótimo acabamento: Corpo em 
aço inoxidável escovado; 
- Resistências blindadas de alta 

27693CAFETEIRA 

ELÉTRICA 
UNIDADE 01 R$3.741,00 3.741,00 
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performance; 
- Registros manuais para entrada 
e saída de água.; 
- Exclusiva torneira horizontal 
(Indicada para café e leite); 
- Acompanha vareta para 
limpeza das torneiras;  
- Termostato para controle de 
temperatura de 20º a 120ºC; 
- Uso Profissional: Indicado para 
estabelecimentos com alto fluxo 
de pessoas como universidades 
e escolas, hospitais, cozinhas 
industriais, restaurantes com 
refeições coletivas, padarias, 
estabelecimentos públicos, etc. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

PICUÍ, Setor: Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Carro para lavagem de 
vegetais e cereais inox 
 
Descrição Detalhada: Carro 
p/Lavagem de Cereais e 
Legumes, em Inox, c/Cuba 
Basculante c/Rodízios. Medidas: 
800 x 550 x 800 mm. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150141MÁQUINA 

LAVAR 

LOUÇAS 

UNIDADE 03 R$1.800,00 5.400,00 
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Objeto: Carro para lavagem de 
vegetais e cereais inox 
 
Descrição Detalhada: Carro 
p/Lavagem de Cereais e 
Legumes, em Inox, c/Cuba 
Basculante c/Rodízios. Medidas: 
800 x 550 x 800 mm. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150141MÁQUINA 

LAVAR 

LOUÇAS 

UNIDADE 02 R$1.800,00 3.600,00 

63 

Objeto: Carro plataforma inox 1 
plano 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 1 plano, fabricado em 
chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
900x600x900mm. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$ 1.890,00 1.890,00 
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Objeto: Carro plataforma inox 1 
plano 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 1 plano, fabricado em 
chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
900x600x900mm. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus JEQUIÉ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$ 1.890,00 1.890,00 
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Objeto: Carro plataforma inox 1 
plano 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 1 plano, fabricado em 
chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
900x600x900mm. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$ 1.890,00 1.890,00 
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Objeto: Carro plataforma inox 1 
plano 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 1 plano, fabricado em 
chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
900x600x900mm. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$ 1.890,00 1.890,00 

67 

Objeto: Caldeirão industrial a 
vapor 200L a gás 
 
Descrição Detalhada:  
- Construído em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8; 
- Panela interna de cocção e 
revestimento externo 

388621CALDEIRÃO UNIDADE 02 R$29.790,00 
59.580,0

0 
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inteiramente em aço inoxidável 
com total isolação térmica em 
mantas de lã de vidro; 
- Tampa americana: construído 
em aço inoxidável, equipado com 
dobradiça reforçada e cabo 
extensor em aço inoxidável com 
manípulo em baquelite; 
- Tampa auto clavada: construído 
em aço inoxidável equipado com 
válvula de segurança, torniquetes 
extra reforçados, fechamento 
hermético através de gaxeta de 
vedação em neoprene, sistema 
de abertura e fechamento 
composto por amortecedores 
especiais, cabo extensor em aço 
inoxidável com manípulo em 
baquelite. 
- Chaminés inoxidáveis para 
exalação de gases e calor; 
- Painel de comando em aço 
inoxidável; 
- Manípulos em baquelite com 
ajuste gradual de temperatura; 
- Estrutura e camisa de vapor 
extra reforçada em aço 
qualificado e tratado com 
revestimentos em primer 
anticorrosivo; 
- Aquecimento a gás auto 
gerador de vapor, através de 
galerias especiais de 
queimadores multitubulares com 
chama piloto de segurança 
operacional; 
- Acompanha: válvula de 
escoamento, torneira giratória, 
válvula para nível de camisa, 
válvula de segurança e 
manômetro; 
- Equipado com uma válvula de 
segurança (modelo 100 litros); 
- Equipado com duas válvulas de 
segurança (modelos 200, 300 e 
500 litros); 
-Pés tubulares em aço inoxidável 
ø1 1/2" com niveladores de altura 
em poliamida 6.0 (nylon). 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Caldeirão industrial a 
vapor 200L a gás 
 
Descrição Detalhada:  

388621CALDEIRÃO UNIDADE 02 R$29.790,00 
59.580,0

0 
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- Construído em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8; 
- Panela interna de cocção e 
revestimento externo 
inteiramente em aço inoxidável 
com total isolação térmica em 
mantas de lã de vidro; 
- Tampa americana: construído 
em aço inoxidável, equipado com 
dobradiça reforçada e cabo 
extensor em aço inoxidável com 
manípulo em baquelite; 
- Tampa auto clavada: construído 
em aço inoxidável equipado com 
válvula de segurança, torniquetes 
extra reforçados, fechamento 
hermético através de gaxeta de 
vedação em neoprene, sistema 
de abertura e fechamento 
composto por amortecedores 
especiais, cabo extensor em aço 
inoxidável com manípulo em 
baquelite. 
- Chaminés inoxidáveis para 
exalação de gases e calor; 
- Painel de comando em aço 
inoxidável; 
- Manípulos em baquelite com 
ajuste gradual de temperatura; 
- Estrutura e camisa de vapor 
extra reforçada em aço 
qualificado e tratado com 
revestimentos em primer 
anticorrosivo; 
- Aquecimento a gás auto 
gerador de vapor, através de 
galerias especiais de 
queimadores multitubulares com 
chama piloto de segurança 
operacional; 
- Acompanha: válvula de 
escoamento, torneira giratória, 
válvula para nível de camisa, 
válvula de segurança e 
manômetro; 
- Equipado com uma válvula de 
segurança (modelo 100 litros); 
- Equipado com duas válvulas de 
segurança (modelos 200, 300 e 
500 litros); 
-Pés tubulares em aço inoxidável 
ø1 1/2" com niveladores de altura 
em poliamida 6.0 (nylon). 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Carro plataforma inox 2 
planos 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 2 planos, fabricados 
em chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
900 X 600 X 850mm. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$ 2.314,00 2.314,00 

70 

Objeto: Carro plataforma inox 2 
planos 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 2 planos, fabricados 
em chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
900 X 600 X 850mm. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus JEQUIÉ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$ 2.314,00 2.314,00 
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Objeto: Carro plataforma inox 2 
planos 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 2 planos, fabricados 
em chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
900 X 600 X 850mm. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$ 2.314,00 2.314,00 
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Objeto: Carro plataforma inox 3 
planos 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 3 planos, fabricados 
em chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$2.597,00 2.597,00 
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inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
1100x650x1150mm. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus JEQUIÉ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

73 

Objeto: Carro plataforma inox 3 
planos 
 
Descrição Detalhada: Carro 
plataforma 3 planos, fabricados 
em chapas de aço inox AISI 304 
escovado. Estrutura em tubo inox 
AISI 304 escovado. Plano liso 
inferior com reforço e 4 rodízios, 
sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. Carro feito com bordas 
para evitar derrame. Dimensões: 
1100x650x1150mm. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

4936CARRO 

PLATAFORMA 

MOTORIZADO 

ALMOXARIFADO 

UNIDADE 01 R$2.597,00 2.597,00 

74 

Objeto: Descascador de 
legumes inox 
 
Descrição Detalhada: Material 
Estrutura em aço inox. 
Desmontável. Pés 
antideslizantes. Indicado para 
descascar legumes. Certificação 
do INMETRO. Altura mm: 710.  
Frnte mm: 460. Fundo mm: 550. 
Peso Kg: 40. Capacidade kg: 10. 
Motor cv: 1/3. Voltagem v: 220. 
Produção kg/h: 200. Consumo 
Kw/h: 0,46. Disco RPM: 340. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

219143DESCASCADOR 

LEGUMES 
UNIDADE 01 R$2.790,00 2.790,00 

75 

Objeto: Descascador de 
legumes inox 
 
Descrição Detalhada: Material 
Estrutura em aço inox. 
Desmontável. Pés 
antideslizantes. Indicado para 
descascar legumes. Certificação 
do INMETRO. Altura mm: 710.  
Frnte mm: 460. Fundo mm: 550. 
Peso Kg: 40. Capacidade kg: 10. 
Motor cv: 1/3. Voltagem v: 220. 
Produção kg/h: 200. Consumo 
Kw/h: 0,46. Disco RPM: 340. 
Local de Entrega: IFBA, 

219143DESCASCADOR 

LEGUMES 
UNIDADE 01 R$2.790,00 2.790,00 
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Campus PORTO SEGURO, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

76 

Objeto: Descascador de 
legumes inox 
 
Descrição Detalhada: Material 
Estrutura em aço inox. 
Desmontável. Pés 
antideslizantes. Indicado para 
descascar legumes. Certificação 
do INMETRO. Altura mm: 710.  
Frnte mm: 460. Fundo mm: 550. 
Peso Kg: 40. Capacidade kg: 10. 
Motor cv: 1/3. Voltagem v: 220. 
Produção kg/h: 200. Consumo 
Kw/h: 0,46. Disco RPM: 340. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

219143DESCASCADOR 

LEGUMES 
UNIDADE 01 R$2.790,00 2.790,00 

77 

Objeto: Descascador de 
legumes inox 
 
Descrição Detalhada: Material 
Estrutura em aço inox. 
Desmontável. Pés 
antideslizantes. Indicado para 
descascar legumes. Certificação 
do INMETRO. Altura mm: 710.  
Frnte mm: 460. Fundo mm: 550. 
Peso Kg: 40. Capacidade kg: 10. 
Motor cv: 1/3. Voltagem v: 220. 
Produção kg/h: 200. Consumo 
Kw/h: 0,46. Disco RPM: 340. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

219143DESCASCADOR 

LEGUMES 
UNIDADE 01 R$2.790,00 2.790,00 

78 

Objeto: Estante inox 4 planos 
lisos reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 
produtos. Toda em aço  
Inox 304. Planos lisos. Planos 
com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus JIQUIÉ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150508ESTANTE UNIDADE 01 R$3.570,00 3.570,00 

79 

Objeto: Estante inox 4 planos 
lisos reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 
produtos. Toda em aço  

150508ESTANTE UNIDADE 02 R$3.570,00 7.140,00 
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Inox 304. Planos lisos. Planos 
com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus PORTO SEGURO, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

80 

Objeto: Estante inox 4 planos 
lisos reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 
produtos. Toda em aço  
Inox 304. Planos lisos. Planos 
com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150508ESTANTE UNIDADE 15 R$3.570,00 
53.550,0

0 

81 

Objeto: Estante inox 4 planos 
lisos reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 
produtos. Toda em aço  
Inox 304. Planos lisos. Planos 
com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150508ESTANTE UNIDADE 04 R$3.570,00 
14.280,0

0 

82 

Objeto: Estante inox 4 planos 
perfurados reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 
produtos. Toda em aço  
Inox 304. Planos perfurados. 
Planos com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150508ESTANTE UNIDADE 10 R$ 3.579,00 
35.790,0

0 

83 

Objeto: Estante inox 4 planos 
perfurados reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 
produtos. Toda em aço  
Inox 304. Planos perfurados. 
Planos com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
Local de Entrega: IFBA, 

150508ESTANTE UNIDADE 01 R$ 3.579,00 3.579,00 
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Campus JEQUIÉ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

84 

Objeto: Estante inox 4 planos 
perfurados reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 
produtos. Toda em aço  
Inox 304. Planos perfurados. 
Planos com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150508ESTANTE UNIDADE 08 R$ 3.579,00 
28.632,0

0 

85 

Objeto: Estante inox 4 planos 
perfurados reguláveis 
 
Descrição Detalhada: Estante 
inox 4 planos lisos reguláveis. 
Utilização: Armazenamento de 
produtos. Toda em aço  
Inox 304. Planos perfurados. 
Planos com regulagem de altura. 
Pés reguláveis. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150508ESTANTE UNIDADE 04 R$ 3.579,00 
14.316,0

0 

86 

Objeto: Fatiador de frios inox 
 

Descrição Detalhada: 

Cortador e Fatiador de Frios e 

Legumes automático. 

Dispositivo de acordo com as 

normas de segurança da NR-

12. Aplicação: Cortar frios e 

legumes em geral. Diâmetro da 

lâmina: 300mm. Espessura do 

corte: 2mm. Fatias por minuto: 

46. Dados técnicos: Modelo 

Inox aisi 304; Capacidade de 

corte: 160 x 190 mm ou Ø205 

mm; Motor da lâmina: 1/3HP;  

Motor do carrinho: 1/3HP; 

Consumo do motor da lâmina: 

0,825kw/h; Consumo do motor 

do carrinho: 0,825kw/h; 

Voltagem: 220V ou Bivolt . 

Dimensões da máquina: 

28240CORTADOR 

ELÉTRICO FRIOS 
UNIDADE 01 R$5.610,00 5.610,00 
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Comprimento: 59cm; Altura: 

64cm; Largura: 62cm; Peso: 

45kg. Pé antiderrapante. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

87 

Objeto: Fatiador de frios inox 
 

Descrição Detalhada: Cortador 

e Fatiador de Frios e Legumes 

automático. Dispositivo de 

acordo com as normas de 

segurança da NR-12. Aplicação: 

Cortar frios e legumes em geral. 

Diâmetro da lâmina: 300mm. 

Espessura do corte: 2mm. 

Fatias por minuto: 46. Dados 

técnicos: Modelo Inox aisi 304; 

Capacidade de corte: 160 x 190 

mm ou Ø205 mm; Motor da 

lâmina: 1/3HP;  Motor do 

carrinho: 1/3HP; Consumo do 

motor da lâmina: 0,825kw/h; 

Consumo do motor do carrinho: 

0,825kw/h; Voltagem: 220V ou 

Bivolt . Dimensões da 

máquina: Comprimento: 59cm; 

Altura: 64cm; Largura: 62cm; 

Peso: 45kg. Pé antiderrapante. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

28240CORTADOR 

ELÉTRICO FRIOS 
UNIDADE 01 R$5.610,00 5.610,00 

88 

Objeto: Fatiador de frios inox 
 

Descrição Detalhada: Cortador 

e Fatiador de Frios e Legumes 

automático. Dispositivo de 

acordo com as normas de 

segurança da NR-12. Aplicação: 

Cortar frios e legumes em geral. 

Diâmetro da lâmina: 300mm. 

Espessura do corte: 2mm. 

Fatias por minuto: 46. Dados 

técnicos: Modelo Inox aisi 304; 

28240CORTADOR 

ELÉTRICO FRIOS 
UNIDADE 01 R$5.610,00 5.610,00 
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Capacidade de corte: 160 x 190 

mm ou Ø205 mm; Motor da 

lâmina: 1/3HP;  Motor do 

carrinho: 1/3HP; Consumo do 

motor da lâmina: 0,825kw/h; 

Consumo do motor do carrinho: 

0,825kw/h; Voltagem: 220V ou 

Bivolt . Dimensões da 

máquina: Comprimento: 59cm; 

Altura: 64cm; Largura: 62cm; 

Peso: 45kg. Pé antiderrapante. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

89 

Objeto: Fogão Industrial a gás 
 
Descrição Detalhada: Fogão 
Industrial a gás, 06 bocas, 
grelhas tipo radiantes em ferro 
fundido medindo 40x40cm, 06 
queimadores duplos, baixa 
pressão, com forno, chapa e 
banho-maria acoplados. 
Construção extra reforçada; 
Queimadores a gás, em ferro 
fundido, com 2 linhas de chama; 
válvulas de gás com ajuste da 
graduação de chama; bandejas 
coletoras de resíduos em aço 
inoxidável; painel frontal em aço 
inoxidável com manípulos em 
baquelite com  indicação de 
queimador e fogo alto ou fogo 
baixo. Garantia mínima de 01 
(um) ano contra defeitos de 
fabricação.   
Local de Entrega: IFBA, 
Campus CAMAÇARI, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

34185FOGÃO 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$2.300,00 2.300,00 

90 

Objeto: Fogão Industrial a gás 
 
Descrição Detalhada: Fogão 
Industrial a gás, 06 bocas, 
grelhas tipo radiantes em ferro 
fundido medindo 40x40cm, 06 
queimadores duplos, baixa 
pressão, com forno, chapa e 
banho-maria acoplados. 
Construção extra reforçada; 
Queimadores a gás, em ferro 
fundido, com 2 linhas de chama; 
válvulas de gás com ajuste da 

34185FOGÃO 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$2.300,00 2.300,00 
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graduação de chama; bandejas 
coletoras de resíduos em aço 
inoxidável; painel frontal em aço 
inoxidável com manípulos em 
baquelite com  indicação de 
queimador e fogo alto ou fogo 
baixo. Garantia mínima de 01 
(um) ano contra defeitos de 
fabricação.   
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

91 

Objeto: Forno combinado 12 
GNs 
 
Descrição Detalhada: Forno 
Combinado elétrico com 
capacidade para 20 GNs 
1/1x65mm (compatível com GNs 
de demais profundidades e 
grelhas).Temperatura de câmara 
varia 50ºC a 250ºC.Suporte 
interno removível para GNs, 
equipados com rodízio para 
carga/descarga rápida.Comando 
em teclado eletrônico e 
mostrador em display digital para 
temperatura de câmara e tempo. 
Possui as funções de assar com 
ar seco, assar com vapor 
combinado, cozinhar ao vapor, 
grelhar, gratinar/corar, regenerar, 
descongelar com tecla de 
acionamento rápido para ar 
quente, cozinhar ao vapor, vapor 
combinado e cool down 
(esfriamento).Geração de vapor 
por injeção automática e direta 
de água na câmara de cocção, 
com nível de vapor regulável 
para: baixo, médio e alto. Possui 
também a opção de injeção de 
vapor manual através de 
comando 
independente.Integralmente 
construído em aço 
inoxidável.Amplo visor frontal 
com vidro duplo/temperado 
Iluminação interna com comando 
no painel.Possui cantos 
arredondados e dreno para 
facilitar a higienização. Dados 
Técnicos:01. Indicador de 
Temperatura 02.LED 03. 
Regulador de Temperatura 04. 
Indicador de tempo 05. 

46370FORNO 

ELÉTRICO 
UNIDADE 01 R$33.520,00 

33.520,0

0 
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Regulador de tempo 06. Botão 
de Iluminação 07. Botão Vapor 
Manual 08. Indicador de Nível de 
Vapor 09. Função Vapor 
Combinado 
10. Função Cozinhar no Vapor 
11. Arrefecimento do forno 12. 
Função Ar Quente 13. Botão Liga 
14. Botão Desliga 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

92 

Objeto: Forno combinado 12 
GNs 
 
Descrição Detalhada: Forno 
Combinado elétrico com 
capacidade para 20 GNs 
1/1x65mm (compatível com GNs 
de demais profundidades e 
grelhas).Temperatura de câmara 
varia 50ºC a 250ºC.Suporte 
interno removível para GNs, 
equipados com rodízio para 
carga/descarga rápida.Comando 
em teclado eletrônico e 
mostrador em display digital para 
temperatura de câmara e tempo. 
Possui as funções de assar com 
ar seco, assar com vapor 
combinado, cozinhar ao vapor, 
grelhar, gratinar/corar, regenerar, 
descongelar com tecla de 
acionamento rápido para ar 
quente, cozinhar ao vapor, vapor 
combinado e cool down 
(esfriamento).Geração de vapor 
por injeção automática e direta 
de água na câmara de cocção, 
com nível de vapor regulável 
para: baixo, médio e alto. Possui 
também a opção de injeção de 
vapor manual através de 
comando 
independente.Integralmente 
construído em aço 
inoxidável.Amplo visor frontal 
com vidro duplo/temperado 
Iluminação interna com comando 
no painel.Possui cantos 
arredondados e dreno para 
facilitar a higienização. Dados 
Técnicos:01. Indicador de 
Temperatura 02.LED 03. 
Regulador de Temperatura 04. 
Indicador de tempo 05. 

46370FORNO 

ELÉTRICO 
UNIDADE 01 R$33.520,00 

33.520,0

0 
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Regulador de tempo 06. Botão 
de Iluminação 07. Botão Vapor 
Manual 08. Indicador de Nível de 
Vapor 09. Função Vapor 
Combinado 
10. Função Cozinhar no Vapor 
11. Arrefecimento do forno 12. 
Função Ar Quente 13. Botão Liga 
14. Botão Desliga. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

93 

Objeto: Fritador água e óleo 30 L 
elétrico automática 
 

Descrição Detalhada: Fabricado em 
aço inoxidável. Resistência em aço 
inoxidável, montada em cabeçote 
removível. Possui alça de 
sustentação dos cestos. Termostato 
para controle de temperatura. 
Estrutura em aço inox escovado e 
cuba interna em aço inox;Registro 
esfera para escoamento da água e 
do óleo;Termômetro para controle 
de temperatura;Rodízios para 
facilitar o deslocamento, os dois 
dianteiros com trava e os dois 
traseiros sem trava;Com 
acendimento automático, leitura de 
chama e temperatura e tensão 220v.  
Capacidade (óleo): 30 litros; 
Capacidade (água): 6 
litros;Capacidade (sal): 500 gramas; 
Área de fritura: 150x345x693mm; 
Voltagem: 220v (Energia 
exclusivamente para acender e 
controlar a temperatura, mas a 
alimentação é o gás); Consumo 
Médio (gás): 1kg/h;Dimensões 
Externas (AxPxL): 985x620x985mm  
Peso Líquido: 33kg 

Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150292FRITADEIRA UNIDADE 01 R$ 2.643,00 2.643,00 

94 

Objeto: Fritador água e óleo 30 L 
elétrico automática 
 

Descrição Detalhada: Fabricado em 
aço inoxidável. Resistência em aço 
inoxidável, montada em cabeçote 
removível. Possui alça de 
sustentação dos cestos. Termostato 
para controle de temperatura. 

150292FRITADEIRA UNIDADE 01 R$ 2.643,00 2.643,00 
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Estrutura em aço inox escovado e 
cuba interna em aço inox;Registro 
esfera para escoamento da água e 
do óleo;Termômetro para controle 
de temperatura;Rodízios para 
facilitar o deslocamento, os dois 
dianteiros com trava e os dois 
traseiros sem trava;Com 
acendimento automático, leitura de 
chama e temperatura e tensão 220v.  
Capacidade (óleo): 30 litros; 
Capacidade (água): 6 
litros;Capacidade (sal): 500 gramas; 
Área de fritura: 150x345x693mm; 
Voltagem: 220v (Energia 
exclusivamente para acender e 
controlar a temperatura, mas a 
alimentação é o gás); Consumo 
Médio (gás): 1kg/h;Dimensões 
Externas (AxPxL): 985x620x985mm  
Peso Líquido: 33kg 

Local de Entrega: IFPB, 
Campus CAJAZEIRAS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Fritador água e óleo 30 L 
elétrico automática 
 

Descrição Detalhada: Fabricado em 
aço inoxidável. Resistência em aço 
inoxidável, montada em cabeçote 
removível. Possui alça de 
sustentação dos cestos. Termostato 
para controle de temperatura. 
Estrutura em aço inox escovado e 
cuba interna em aço inox;Registro 
esfera para escoamento da água e 
do óleo;Termômetro para controle 
de temperatura;Rodízios para 
facilitar o deslocamento, os dois 
dianteiros com trava e os dois 
traseiros sem trava;Com 
acendimento automático, leitura de 
chama e temperatura e tensão 220v.  
Capacidade (óleo): 30 litros; 
Capacidade (água): 6 
litros;Capacidade (sal): 500 gramas; 
Área de fritura: 150x345x693mm; 
Voltagem: 220v (Energia 
exclusivamente para acender e 
controlar a temperatura, mas a 
alimentação é o gás); Consumo 
Médio (gás): 1kg/h;Dimensões 
Externas (AxPxL): 985x620x985mm  

150292FRITADEIRA UNIDADE 01 R$ 2.643,00 2.643,00 
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Peso Líquido: 33kg 

Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Geladeira 4 portas inox 
 

Descrição Detalhada: 

Resfriamento de produtos e 

bebidas em geral. Faixa de 

trabalho 0 a +10º c. Prateleiras 

internas aramadas inox. 

Isolamento em poliuretano. 

Termostato regulável. Volume 

interno 1000 litro. Dimensões: 

700 X 1210 X 1920mm. 

Local de Entrega: IFBAIANO, 

Campus URUÇUCA, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

150745REFRIGERADOR 

ALIMENTOS 
UNIDADE 02 R$ 7.190,00 

14.380,0

0 
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Objeto: Geladeira 4 portas inox 
 

Descrição Detalhada: 

Resfriamento de produtos e 

bebidas em geral. Faixa de 

trabalho 0 a +10º c. Prateleiras 

internas aramadas inox. 

Isolamento em poliuretano. 

Termostato regulável. Volume 

interno 1000 litro. Dimensões: 

700 X 1210 X 1920mm. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

CAJAZEIRAS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

150745REFRIGERADOR 

ALIMENTOS 
UNIDADE 01 R$ 7.190,00 7.190,00 
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Objeto: Geladeira 4 portas inox 
 

Descrição Detalhada: 

Resfriamento de produtos e 

bebidas em geral. Faixa de 

trabalho 0 a +10º c. Prateleiras 

internas aramadas inox. 

Isolamento em poliuretano. 

Termostato regulável. Volume 

interno 1000 litro. Dimensões: 

150745REFRIGERADOR 

ALIMENTOS 
UNIDADE 01 R$ 7.190,00 7.190,00 
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700 X 1210 X 1920mm. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

PICUÍ, Setor: Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Lavadora de louças 
industrial 
 
Descrição Detalhada: Lava 
pratos, copos e talheres, 32 
ciclos por hora, Gaveta para 33 
pratos, 60x62x84(LxPxA),Tempo 
de ciclo (lavagem + enxágüe): 
112 segundos.Capacidade 
mecânica: 32 ciclos (gavetas) por 
hora. Capacidade por gaveta: 33 
pratos (Ø190mm) 18 pratos (Ø 
300) ou 9 bandejas ou 100 
talheres ou 36 copos (Ø 70mm) 
ou 50 xícaras (Ø 60 mm). 
Produção mecânica: 576 pratos 
ou 270 bandejas ou 3.200 
talheres ou 1.152 copos/ hora. 
Tipo: monocâmara, com acesso 
por porta frontal. Espaço útil de 
lavagem em mm (L x P x H): 500 
x 500 x 345. Operações: lavagem 
e enxágüe, realizados através de 
braços giratórios superiores e 
inferiores. Higieniza: bandejas 
lisas e estampadas, pratos, 
talheres, copos, xícaras, taças de 
sorvete e outros recipientes. 
Aquecimento da água de 
lavagem: elétrico. Aquecimento 
da água de enxágüe: elétrico. 
Temperatura da água da 
lavagem: de 55º a 65ºC. 
Temperatura da água do 
enxágüe: de 80º a 90ºC. Painel 
de comando: uma tecla de 
liga/desliga e uma de operação. 
Auto-start: que inicia 
automaticamente o ciclo ao se 
fechar a porta. Facilidades de 
operação: porta rígida e 
resistente para apoio das 
gavetas na carga e descarga de 
louças. Instalação: sobre ou sob 
o balcão ou tampo, ou ainda 
sobre estrutura de apoio. 
Controles automáticos: de tempo 
de ciclo, do nível de água do 
tanque de lavagem e das 
temperaturas das águas da 
lavagem e do enxágüe. 
Segurança: interruptor que 

150141MÁQUINA 

LAVAR LOUÇAS 
UNIDADE 01 R$22.900,00 

22.900,0

0 
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interrompe o ciclo caso a porta 
seja aberta. Limpeza: filtro da 
moto-bomba de lavagem, dreno, 
braços de lavagem e enxágüe e 
tampões desses braços 
removíveis manualmente, sem 
necessidade de ferramentas. 
Materiais construtivos: aço 
inoxidável AISI 304.Potência da 
moto-bomba de lavagem: 1 cv. 
Potência da moto-bomba de 
enxágüe: 0,5 cv. Dimensões em 
mm (L x P x H): 600x 620 x 845. 
CONSUMOS: Água: 4 litros por 
ciclo (a 1 bar de pressão). 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Lavadora de louças 
industrial 
 
Descrição Detalhada: Lava 
pratos, copos e talheres, 32 
ciclos por hora, Gaveta para 33 
pratos, 60x62x84(LxPxA),Tempo 
de ciclo (lavagem + enxágüe): 
112 segundos.Capacidade 
mecânica: 32 ciclos (gavetas) por 
hora. Capacidade por gaveta: 33 
pratos (Ø190mm) 18 pratos (Ø 
300) ou 9 bandejas ou 100 
talheres ou 36 copos (Ø 70mm) 
ou 50 xícaras (Ø 60 mm). 
Produção mecânica: 576 pratos 
ou 270 bandejas ou 3.200 
talheres ou 1.152 copos/ hora. 
Tipo: monocâmara, com acesso 
por porta frontal. Espaço útil de 
lavagem em mm (L x P x H): 500 
x 500 x 345. Operações: lavagem 
e enxágüe, realizados através de 
braços giratórios superiores e 
inferiores. Higieniza: bandejas 
lisas e estampadas, pratos, 
talheres, copos, xícaras, taças de 
sorvete e outros recipientes. 
Aquecimento da água de 
lavagem: elétrico. Aquecimento 
da água de enxágüe: elétrico. 
Temperatura da água da 
lavagem: de 55º a 65ºC. 
Temperatura da água do 
enxágüe: de 80º a 90ºC. Painel 
de comando: uma tecla de 
liga/desliga e uma de operação. 
Auto-start: que inicia 

150141MÁQUINA 

LAVAR LOUÇAS 
UNIDADE 01 R$22.900,00 

22.900,0

0 
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automaticamente o ciclo ao se 
fechar a porta. Facilidades de 
operação: porta rígida e 
resistente para apoio das 
gavetas na carga e descarga de 
louças. Instalação: sobre ou sob 
o balcão ou tampo, ou ainda 
sobre estrutura de apoio. 
Controles automáticos: de tempo 
de ciclo, do nível de água do 
tanque de lavagem e das 
temperaturas das águas da 
lavagem e do enxágüe. 
Segurança: interruptor que 
interrompe o ciclo caso a porta 
seja aberta. Limpeza: filtro da 
moto-bomba de lavagem, dreno, 
braços de lavagem e enxágüe e 
tampões desses braços 
removíveis manualmente, sem 
necessidade de ferramentas. 
Materiais construtivos: aço 
inoxidável AISI 304.Potência da 
moto-bomba de lavagem: 1 cv. 
Potência da moto-bomba de 
enxágüe: 0,5 cv. Dimensões em 
mm (L x P x H): 600x 620 x 845. 
CONSUMOS: Água: 4 litros por 
ciclo (a 1 bar de pressão). 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Lavadora de louças 
industrial 
 
Descrição Detalhada: Lava 
pratos, copos e talheres, 32 
ciclos por hora, Gaveta para 33 
pratos, 60x62x84(LxPxA),Tempo 
de ciclo (lavagem + enxágüe): 
112 segundos.Capacidade 
mecânica: 32 ciclos (gavetas) por 
hora. Capacidade por gaveta: 33 
pratos (Ø190mm) 18 pratos (Ø 
300) ou 9 bandejas ou 100 
talheres ou 36 copos (Ø 70mm) 
ou 50 xícaras (Ø 60 mm). 
Produção mecânica: 576 pratos 
ou 270 bandejas ou 3.200 
talheres ou 1.152 copos/ hora. 
Tipo: monocâmara, com acesso 
por porta frontal. Espaço útil de 
lavagem em mm (L x P x H): 500 
x 500 x 345. Operações: lavagem 
e enxágüe, realizados através de 
braços giratórios superiores e 

150141MÁQUINA 

LAVAR LOUÇAS 
UNIDADE 01 R$22.900,00 

22.900,0

0 
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inferiores. Higieniza: bandejas 
lisas e estampadas, pratos, 
talheres, copos, xícaras, taças de 
sorvete e outros recipientes. 
Aquecimento da água de 
lavagem: elétrico. Aquecimento 
da água de enxágüe: elétrico. 
Temperatura da água da 
lavagem: de 55º a 65ºC. 
Temperatura da água do 
enxágüe: de 80º a 90ºC. Painel 
de comando: uma tecla de 
liga/desliga e uma de operação. 
Auto-start: que inicia 
automaticamente o ciclo ao se 
fechar a porta. Facilidades de 
operação: porta rígida e 
resistente para apoio das 
gavetas na carga e descarga de 
louças. Instalação: sobre ou sob 
o balcão ou tampo, ou ainda 
sobre estrutura de apoio. 
Controles automáticos: de tempo 
de ciclo, do nível de água do 
tanque de lavagem e das 
temperaturas das águas da 
lavagem e do enxágüe. 
Segurança: interruptor que 
interrompe o ciclo caso a porta 
seja aberta. Limpeza: filtro da 
moto-bomba de lavagem, dreno, 
braços de lavagem e enxágüe e 
tampões desses braços 
removíveis manualmente, sem 
necessidade de ferramentas. 
Materiais construtivos: aço 
inoxidável AISI 304.Potência da 
moto-bomba de lavagem: 1 cv. 
Potência da moto-bomba de 
enxágüe: 0,5 cv. Dimensões em 
mm (L x P x H): 600x 620 x 845. 
CONSUMOS: Água: 4 litros por 
ciclo (a 1 bar de pressão). 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Liquidificador Industrial 
6L inox 
Descrição Detalhada: 
Liquidificador Baixa Rotação 6 
Litros, revestido em Aço Inox 
com sua tampa em Alumínio 
Repuxado assim proporcionando 
mais estabilidade, estrutura, 
qualidade, e segurança para 
todos, além do produto ser 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$980,00  980,00 
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industrial assim garantindo 
novamente sua qualidade e 
segurança.  Produto aprovado 
pelo Inmetro, mais recomendado 
para creches, escolas, 
condomínios, até mesmo para 
casas e etc. Tensão : / 220v . 
Potência Elétrica : 840W - 60Hz . 
Rotação : 3500 rpm . Corpo : Aço 
Inox. Copo : Aço Inox. 
Capacidade : 6 Lts. Tampa : 
Alumínio Repuxado. Facas : Aço 
Inox 304. Altura : 610mm. 
Largura : 265mm. Profundidade : 
210mm .Peso Líquido : 9,050kg. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

EUNÁPOLIS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Liquidificador Industrial 
6L inox 
Descrição Detalhada: 
Liquidificador Baixa Rotação 6 
Litros, revestido em Aço Inox 
com sua tampa em Alumínio 
Repuxado assim proporcionando 
mais estabilidade, estrutura, 
qualidade, e segurança para 
todos, além do produto ser 
industrial assim garantindo 
novamente sua qualidade e 
segurança.  Produto aprovado 
pelo Inmetro, mais recomendado 
para creches, escolas, 
condomínios, até mesmo para 
casas e etc. Tensão : / 220v . 
Potência Elétrica : 840W - 60Hz . 
Rotação : 3500 rpm . Corpo : Aço 
Inox. Copo : Aço Inox. 
Capacidade : 6 Lts. Tampa : 
Alumínio Repuxado. Facas : Aço 
Inox 304. Altura : 610mm. 
Largura : 265mm. Profundidade : 
210mm .Peso Líquido : 9,050kg. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

JEQUIÉ, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 02 R$980,00 1.960,00 
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Objeto: Liquidificador Industrial 
6L inox 
Descrição Detalhada: 
Liquidificador Baixa Rotação 6 
Litros, revestido em Aço Inox 
com sua tampa em Alumínio 
Repuxado assim proporcionando 
mais estabilidade, estrutura, 
qualidade, e segurança para 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$980,00  980,00 
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todos, além do produto ser 
industrial assim garantindo 
novamente sua qualidade e 
segurança.  Produto aprovado 
pelo Inmetro, mais recomendado 
para creches, escolas, 
condomínios, até mesmo para 
casas e etc. Tensão : / 220v . 
Potência Elétrica : 840W - 60Hz . 
Rotação : 3500 rpm . Corpo : Aço 
Inox. Copo : Aço Inox. 
Capacidade : 6 Lts. Tampa : 
Alumínio Repuxado. Facas : Aço 
Inox 304. Altura : 610mm. 
Largura : 265mm. Profundidade : 
210mm .Peso Líquido : 9,050kg. 

Local de Entrega: IFBAIANO, 

Campus URUÇUCA, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Liquidificador Industrial 
6L inox 
Descrição Detalhada: 
Liquidificador Baixa Rotação 6 
Litros, revestido em Aço Inox 
com sua tampa em Alumínio 
Repuxado assim proporcionando 
mais estabilidade, estrutura, 
qualidade, e segurança para 
todos, além do produto ser 
industrial assim garantindo 
novamente sua qualidade e 
segurança.  Produto aprovado 
pelo Inmetro, mais recomendado 
para creches, escolas, 
condomínios, até mesmo para 
casas e etc. Tensão : / 220v . 
Potência Elétrica : 840W - 60Hz . 
Rotação : 3500 rpm . Corpo : Aço 
Inox. Copo : Aço Inox. 
Capacidade : 6 Lts. Tampa : 
Alumínio Repuxado. Facas : Aço 
Inox 304. Altura : 610mm. 
Largura : 265mm. Profundidade : 
210mm .Peso Líquido : 9,050kg. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

CAJAZEIRAS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$980,00  980,00 
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Objeto: Liquidificador Industrial 
6L inox 
Descrição Detalhada: 
Liquidificador Baixa Rotação 6 
Litros, revestido em Aço Inox 
com sua tampa em Alumínio 
Repuxado assim proporcionando 
mais estabilidade, estrutura, 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$980,00  980,00 
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qualidade, e segurança para 
todos, além do produto ser 
industrial assim garantindo 
novamente sua qualidade e 
segurança.  Produto aprovado 
pelo Inmetro, mais recomendado 
para creches, escolas, 
condomínios, até mesmo para 
casas e etc. Tensão : / 220v . 
Potência Elétrica : 840W - 60Hz . 
Rotação : 3500 rpm . Corpo : Aço 
Inox. Copo : Aço Inox. 
Capacidade : 6 Lts. Tampa : 
Alumínio Repuxado. Facas : Aço 
Inox 304. Altura : 610mm. 
Largura : 265mm. Profundidade : 
210mm .Peso Líquido : 9,050kg. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

PICUÍ, Setor: Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Liquidificador Industrial 
25 L 
 
Descrição Detalhada: Produto 
em conformidade com a NR-12 e 
INMETRO. Copo MONOBLOCO, 
sem solda, em aço inox, com 
capacidade real de 25 litros. O 
copo MONOBLOCO proporciona 
alto rendimento de 
processamento (mais rápido). A 
ausência de solda e por 
consequência de frestas no 
interior do copo, não permite o 
acúmulo de resíduos de 
alimentos. Tampa de borracha 
atóxica, com encaixe justo ao 
copo, não permitindo vazamento 
de liquido durante o 
processamento.Sobre tampa 
acrílica, possibilitando 
acompanhar visualmente o 
processamento e adicionar 
ingredientes durante a execução 
da receita.Remoção facilitada do 
copo para manutenção.Motor de 
1,5 CV monofásico, tensão única, 
protegido contra líquidos por 
gabinete de aço. Cavalete 
robusto em aço carbono com 
pintura a pó de alta resistência. 
Copo com anteparo em aço inox, 
não permitindo o contato das 
mãos com as lâminas. 
Anti rearme que impede o 
religamento automático da 
máquina em casos de 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$2.130,00 2.130,00 
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desligamentos anormais de 
energia elétrica.Painel de 
Comando em 25V. Potência: 
1,5CV. Frequência: 60Hz. 
Tensão: 220V. Altura: 1175.00 
mm. Largura: 400.00 mm. 
Profundidade: 525.00 mm. Peso 
Líquido: 25.60 kg. Peso Bruto: 
28.50 kg. Rotacao: 3500 rpm. 
Capacidade Nominal do Copo: 
25 L. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

JEQUIÉ, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

108 

Objeto: Liquidificador Industrial 
25 L 
 
Descrição Detalhada: Produto 
em conformidade com a NR-12 e 
INMETRO. Copo MONOBLOCO, 
sem solda, em aço inox, com 
capacidade real de 25 litros. O 
copo MONOBLOCO proporciona 
alto rendimento de 
processamento (mais rápido). A 
ausência de solda e por 
consequência de frestas no 
interior do copo, não permite o 
acúmulo de resíduos de 
alimentos. Tampa de borracha 
atóxica, com encaixe justo ao 
copo, não permitindo vazamento 
de liquido durante o 
processamento.Sobre tampa 
acrílica, possibilitando 
acompanhar visualmente o 
processamento e adicionar 
ingredientes durante a execução 
da receita.Remoção facilitada do 
copo para manutenção.Motor de 
1,5 CV monofásico, tensão única, 
protegido contra líquidos por 
gabinete de aço. Cavalete 
robusto em aço carbono com 
pintura a pó de alta resistência. 
Copo com anteparo em aço inox, 
não permitindo o contato das 
mãos com as lâminas. 
Anti rearme que impede o 
religamento automático da 
máquina em casos de 
desligamentos anormais de 
energia elétrica.Painel de 
Comando em 25V. Potência: 
1,5CV. Frequência: 60Hz. 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$2.130,00 2.130,00 
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Tensão: 220V. Altura: 1175.00 
mm. Largura: 400.00 mm. 
Profundidade: 525.00 mm. Peso 
Líquido: 25.60 kg. Peso Bruto: 
28.50 kg. Rotacao: 3500 rpm. 
Capacidade Nominal do Copo: 
25 L. 

Local de Entrega: IFBAIANO, 

Campus URUÇUCA, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Liquidificador Industrial 
25 L 
 
Descrição Detalhada: Produto 
em conformidade com a NR-12 e 
INMETRO. Copo MONOBLOCO, 
sem solda, em aço inox, com 
capacidade real de 25 litros. O 
copo MONOBLOCO proporciona 
alto rendimento de 
processamento (mais rápido). A 
ausência de solda e por 
consequência de frestas no 
interior do copo, não permite o 
acúmulo de resíduos de 
alimentos. Tampa de borracha 
atóxica, com encaixe justo ao 
copo, não permitindo vazamento 
de liquido durante o 
processamento.Sobre tampa 
acrílica, possibilitando 
acompanhar visualmente o 
processamento e adicionar 
ingredientes durante a execução 
da receita.Remoção facilitada do 
copo para manutenção.Motor de 
1,5 CV monofásico, tensão única, 
protegido contra líquidos por 
gabinete de aço. Cavalete 
robusto em aço carbono com 
pintura a pó de alta resistência. 
Copo com anteparo em aço inox, 
não permitindo o contato das 
mãos com as lâminas. 
Anti rearme que impede o 
religamento automático da 
máquina em casos de 
desligamentos anormais de 
energia elétrica.Painel de 
Comando em 25V. Potência: 
1,5CV. Frequência: 60Hz. 
Tensão: 220V. Altura: 1175.00 
mm. Largura: 400.00 mm. 
Profundidade: 525.00 mm. Peso 
Líquido: 25.60 kg. Peso Bruto: 

150116LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
UNIDADE 01 R$2.130,00 2.130,00 
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28.50 kg. Rotacao: 3500 rpm. 
Capacidade Nominal do Copo: 
25 L. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

PICUÍ, Setor: Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Moedor de carne  
 
Descrição Detalhada: Moedor 
de carne constituído em 
aço inox de alta qualidade, motor 
de 1 cv, 220 volts. Estrutura e 
bandeja em aço inox aisi 304; 
caixa de engrenagem imersa em 
óleo; chave liga/desliga com 
capa protetora de silicone; 
socador de polipropileno 
branco;transmissão por caixa de 
redução. Conforme NR-12. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

EUNÁPOLIS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

28274MOEDOR 

DE 

CARNE INDUSTRIAL 

UNIDADE 01 R$3.200,00 3.200,00 
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Objeto: Moedor de carne  
 
Descrição Detalhada: Moedor 
de carne constituído em 
aço inox de alta qualidade, motor 
de 1 cv, 220 volts. Estrutura e 
bandeja em aço inox aisi 304; 
caixa de engrenagem imersa em 
óleo; chave liga/desliga com 
capa protetora de silicone; 
socador de polipropileno 
branco;transmissão por caixa de 
redução. Conforme NR-12. 

Local de Entrega: IFBAIANO, 

Campus URUÇUCA, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

28274MOEDOR 

DE 

CARNE INDUSTRIAL 

UNIDADE 01 R$3.200,00 3.200,00 
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Objeto: Moedor de carne  
 
Descrição Detalhada: Moedor 
de carne constituído em 
aço inox de alta qualidade, motor 
de 1 cv, 220 volts. Estrutura e 
bandeja em aço inox aisi 304; 
caixa de engrenagem imersa em 
óleo; chave liga/desliga com 
capa protetora de silicone; 
socador de polipropileno 
branco;transmissão por caixa de 
redução. Conforme NR-12. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

PICUÍ, Setor: Cozinha/Refeitório. 

28274MOEDOR 

DE 

CARNE INDUSTRIAL 

UNIDADE 01 R$3.200,00 3.200,00 

113 
Pass Throug inox 600L térmico 
 

150678EQUIPAMENTO 

MULTIUSO COZINHA 
UNIDADE 01 R$7.050,00 7.050,00 
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Descrição Detalhada: Pass-
Thru Aquecido Vertical, 
dimensões: 70x80x200cm - 
(+55°/+75°C) - 220V, 02 portas 
cegas, confeccionado em 
estrutura de aço, com 
revestimento interno e externo 
em aço inoxidável e isolado com 
lã de vidro (laterais, teto e fundo), 
garantia de 12 meses. 
- Corpo externo em aço 
inoxidável; 
Corpo interno em aço inoxidável; 
- Isolamento térmico em lã de 
rocha; 
- Portaem aço inoxidável 
inteiriças equipadas com sistema 
de fechamento magnético e 
puxadores laterais em poliamida 
6.0 (nylon); 
- Dobradiças em aço inoxidável; 
- Cantoneiras removíveis com 
alturas ajustáveis para receber 
recipiente gn 1/1 gastronorm; 
- Grades; 
- Aquecimento por resistências 
elétricas blindadas laterais; 
- Gaveta umidificadora removível; 
- Bandeja coletora removível 
inferior para armazenamento de 
líquidos. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

EUNÁPOLIS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 
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Pass Throug inox 600L térmico 
 
Descrição Detalhada: Pass-
Thru Aquecido Vertical, 
dimensões: 70x80x200cm - 
(+55°/+75°C) - 220V, 02 portas 
cegas, confeccionado em 
estrutura de aço, com 
revestimento interno e externo 
em aço inoxidável e isolado com 
lã de vidro (laterais, teto e fundo), 
garantia de 12 meses. 
- Corpo externo em aço 
inoxidável; 
Corpo interno em aço inoxidável; 
- Isolamento térmico em lã de 
rocha; 
- Portaem aço inoxidável 
inteiriças equipadas com sistema 
de fechamento magnético e 
puxadores laterais em poliamida 

150678EQUIPAMENTO 

MULTIUSO COZINHA 
UNIDADE 02 R$7.050,00 

14.100,0

0 
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6.0 (nylon); 
- Dobradiças em aço inoxidável; 
- Cantoneiras removíveis com 
alturas ajustáveis para receber 
recipiente gn 1/1 gastronorm; 
- Grades; 
- Aquecimento por resistências 
elétricas blindadas laterais; 
- Gaveta umidificadora removível; 
- Bandeja coletora removível 
inferior para armazenamento de 
líquidos. 
 

Local de Entrega: IFBAIANO, 

Campus URUÇUCA, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

115 

Pass Throug inox 600L térmico 
 
Descrição Detalhada: Pass-
Thru Aquecido Vertical, 
dimensões: 70x80x200cm - 
(+55°/+75°C) - 220V, 02 portas 
cegas, confeccionado em 
estrutura de aço, com 
revestimento interno e externo 
em aço inoxidável e isolado com 
lã de vidro (laterais, teto e fundo), 
garantia de 12 meses. 
- Corpo externo em aço 
inoxidável; 
Corpo interno em aço inoxidável; 
- Isolamento térmico em lã de 
rocha; 
- Portaem aço inoxidável 
inteiriças equipadas com sistema 
de fechamento magnético e 
puxadores laterais em poliamida 
6.0 (nylon); 
- Dobradiças em aço inoxidável; 
- Cantoneiras removíveis com 
alturas ajustáveis para receber 
recipiente gn 1/1 gastronorm; 
- Grades; 
- Aquecimento por resistências 
elétricas blindadas laterais; 
- Gaveta umidificadora removível; 
- Bandeja coletora removível 
inferior para armazenamento de 
líquidos. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

PICUÍ, Setor: Cozinha/Refeitório. 

150678EQUIPAMENTO 

MULTIUSO COZINHA 
UNIDADE 01 R$7.050,00 7.050,00 

116 

Pass Throug inox 600L 
refrigerado 
 
Descrição Detalhada:  

150678EQUIPAMENTO 

MULTIUSO COZINHA 
UNIDADE 01 R$7.720,00 7.720,00 
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Conservação e estocagem de 
alimentos prontos;  
Controlador digital; Revestimento 
interno inox 304; 
Prateleiras em aço 
inox;Revestimento interno em 
aço inox 430; 
Portas com travamento;Rodízios 
com travas;Capacidade de 24 
GN's 1/1 - 65mm; Voltagem: 
220V;Temperatura: +2º a +10º . 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Pass Throug inox 600L 
refrigerado 
 
Descrição Detalhada:  
Conservação e estocagem de 
alimentos prontos;  
Controlador digital; Revestimento 
interno inox 304; 
Prateleiras em aço 
inox;Revestimento interno em 
aço inox 430; 
Portas com travamento;Rodízios 
com travas;Capacidade de 24 
GN's 1/1 - 65mm; Voltagem: 
220V;Temperatura: +2º a +10º . 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150678EQUIPAMENTO 

MULTIUSO COZINHA 
UNIDADE 01 R$7.720,00 7.720,00 
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Pass Throug inox 600L 
refrigerado 
 
Descrição Detalhada:  
Conservação e estocagem de 
alimentos prontos;  
Controlador digital; Revestimento 
interno inox 304; 
Prateleiras em aço 
inox;Revestimento interno em 
aço inox 430; 
Portas com travamento;Rodízios 
com travas;Capacidade de 24 
GN's 1/1 - 65mm; Voltagem: 
220V;Temperatura: +2º a +10º . 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150678EQUIPAMENTO 

MULTIUSO COZINHA 
UNIDADE 01 R$7.720,00 7.720,00 

119 

Objeto: Prateleira 
 
Descrição Detalhada: 
Confeccionada em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8, com 
acabamento polido fosco. 

150590PRATELEIRA UNIDADE 05 R$690,94 3.454,70 
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Disponível no modelo de plano 
superior gradeado, com suportes 
tipo mão-francesa. Dimensões: 
(largura x profundidade) 1,20m x 
0,40m. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Prateleira 
 
Descrição Detalhada: 
Confeccionada em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8, com 
acabamento polido fosco. 
Disponível no modelo de plano 
superior gradeado, com suportes 
tipo mão-francesa. Dimensões: 
(largura x profundidade) 1,20m x 
0,40m. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150590PRATELEIRA UNIDADE 10 R$690,94 6.909,40 

121 

Objeto: Prateleira 
 
Descrição Detalhada: 
Confeccionada em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8, com 
acabamento polido fosco. 
Disponível no modelo de plano 
superior gradeado, com suportes 
tipo mão-francesa. Dimensões: 
(largura x profundidade) 1,20m x 
0,40m. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus CAJAZEIRAS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150590PRATELEIRA UNIDADE 12 R$690,94 8.291,28 

122 

Objeto: Prateleira 
 
Descrição Detalhada: 
Confeccionada em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8, com 
acabamento polido fosco. 
Disponível no modelo de plano 
superior gradeado, com suportes 
tipo mão-francesa. Dimensões: 
(largura x profundidade) 1,20m x 
0,40m. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150590PRATELEIRA UNIDADE 12 R$690,94 8.291,28 

123 

Objeto: Processador de legumes 
industrial inox 
 
Descrição Detalhada: 
Processador de legumes 
industrial: corta em cubos e 

54453PROCESSADOR 

ALIMENTOS 
UNIDADE 01 R$4.295,00 4.295,00 
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palitos frutas e legumes, desfia e 
rala queijos, fatia em rodelas 
finas com uniformidade e muita 
rapidez e segurança; largura 
250mm, profundidade 590 mm. 
Peso Líquido 22,30kg, Peso 
bruto 24.50kg. Diâmetro do disco 
203 mm. Produção 350 kg/h. 
Diâmetro do bocal redondo 
52mm. Abertura do Bocal 
Oblingo 71 x 146 mm. Atende a 
NR 12. 

Local de Entrega: IFBA, Campus 

EUNÁPOLIS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

124 

Objeto: Processador de legumes 
industrial inox 
 
Descrição Detalhada: 
Processador de legumes 
industrial: corta em cubos e 
palitos frutas e legumes, desfia e 
rala queijos, fatia em rodelas 
finas com uniformidade e muita 
rapidez e segurança; largura 
250mm, profundidade 590 mm. 
Peso Líquido 22,30kg, Peso 
bruto 24.50kg. Diâmetro do disco 
203 mm. Produção 350 kg/h. 
Diâmetro do bocal redondo 
52mm. Abertura do Bocal 
Oblingo 71 x 146 mm. Atende a 
NR 12. 
 

Local de Entrega: IFBAIANO, 

Campus URUÇUCA, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

54453PROCESSADOR 

ALIMENTOS 
UNIDADE 01 R$4.295,00 4.295,00 

125 

Objeto: Processador de legumes 
industrial inox 
 
Descrição Detalhada: 
Processador de legumes 
industrial: corta em cubos e 
palitos frutas e legumes, desfia e 
rala queijos, fatia em rodelas 
finas com uniformidade e muita 
rapidez e segurança; largura 
250mm, profundidade 590 mm. 
Peso Líquido 22,30kg, Peso 
bruto 24.50kg. Diâmetro do disco 
203 mm. Produção 350 kg/h. 
Diâmetro do bocal redondo 
52mm. Abertura do Bocal 
Oblingo 71 x 146 mm. Atende a 
NR 12. 

54453PROCESSADOR 

ALIMENTOS 
UNIDADE 01 R$4.295,00 4.295,00 
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Local de Entrega: IFPB, Campus 

CAJAZEIRAS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

126 

Objeto: Processador de legumes 
industrial inox 
 
Descrição Detalhada: 
Processador de legumes 
industrial: corta em cubos e 
palitos frutas e legumes, desfia e 
rala queijos, fatia em rodelas 
finas com uniformidade e muita 
rapidez e segurança; largura 
250mm, profundidade 590 mm. 
Peso Líquido 22,30kg, Peso 
bruto 24.50kg. Diâmetro do disco 
203 mm. Produção 350 kg/h. 
Diâmetro do bocal redondo 
52mm. Abertura do Bocal 
Oblingo 71 x 146 mm. Atende a 
NR 12. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

PICUÍ, Setor: Cozinha/Refeitório. 

54453PROCESSADOR 

ALIMENTOS 
UNIDADE 01 R$4.295,00 4.295,00 

127 

Objeto: Refresqueira industrial 
100L 
 
Descrição Detalhada:  
Gabinete e tampa em aço inox 
aisi 304; Eletrobomba para 
movimentação do líquido; Duas 
torneiras tipo alavanca; 
Reservatório cilíndrico em 
inox; Isolamento térmico em 
poliuretano expandido; 
Termostato para controle de 
temperatura; Rodízio giratório; 
Compressor para refrigeração 
silencioso e de alto rendimento 
(não usa placa termoelétrica); 
Capacidade: 100 litros. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

CAJAZEIRAS, Setor: 

Cozinha/Refeitório. 

356886REFRESQUEIRA UNIDADE 01 R$6.300,00 6.300,00 
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Objeto: Refresqueira industrial 
100L 
 
Descrição Detalhada:  
Gabinete e tampa em aço inox 
aisi 304; Eletrobomba para 
movimentação do líquido; Duas 
torneiras tipo alavanca; 
Reservatório cilíndrico em 
inox; Isolamento térmico em 
poliuretano expandido; 

356886REFRESQUEIRA UNIDADE 01 R$6.300,00 6.300,00 
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Termostato para controle de 
temperatura; Rodízio giratório; 
Compressor para refrigeração 
silencioso e de alto rendimento 
(não usa placa termoelétrica); 
Capacidade: 100 litros. 

Local de Entrega: IFPB, Campus 

PICUÍ, Setor: Cozinha/Refeitório. 

129 

Objeto: Fornecimento e 
Instalação do Sistema de 
Exaustão 
 
Descrição Detalhada: 
Fornecimento e Instalação do 
Sistema de Exaustão completo 
de acordo com a área física 
específica do local. Deve-se 
realizar visita prévia só para 
análise da instalação do 
equipamento completo 
adquirido. Fornecimento e 
instalação de 2,00 (Duas) Coifas 
de Aço Inox AISI 304 – Tamanho 
1,80 x 1,20 x 0,70 m 
(Comprimento x largura x 
profundidade) cada; para 2,00 
(Dois) Fogões Industriais de 6,00 
Bocas - Tamanho 1,50 x0,80 x 
1,15 m (Comprimento x largura x 
altura) cada; Instalação de 2,00 
(Dois) Dutos de 2,20 m com 510 
mm de diâmetro cada para a 
exaustão dos vapores e gases 
provenientes da combustão no 
processo de cocção dos 
alimentos; Fornecimento e 
Instalação de 2,00 (Dois) 
Chapéus Tipo Chinês para 
proteção da entrada dos dutos 
contra água de chuva; 
Fornecimento e Instalação de 
2,00 (Dois) Motores para 
Exaustão (500 mm de diâmetro) 
cada; Características do Aço 
Inox AISI 304: Aço cromo-níquel, 
inoxidável austenítico, não-
temperável, nãomagnético,tipo 
18-8; Possui resistência à 
oxidação até a temperatura de 
850 °C, porém a resistência a 
corrosão intercristalina é 
garantida até a temperatura 
de300 °C. Aplicações Aço Inox 
AISI 304: Este aço é 
amplamente utilizado na 
fabricação de válvulas, tubos, 

150721EXAUSTOR UNIDADE 01 R$14.640,00 
14.640,0
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recipientes, equipamentos 
hospitalares e farmacêuticos, 
peças para a indústria química, 
petrolífera, têxtil, de laticínios, 
frigorífica, de tintas e outras 
mais. É indicado para a 
fabricação de peças que devem 
resistir ao ataque de um grande 
número de substâncias 
corrosivas, tais como o ácido 
nítrico,soluções alcalinas, 
soluções salinas, dentre outras. 
Características dos Motores 
para Exaustão: Modelo: E50 T4; 
Diâmetro: 50,0 cm; 
Comprimento: 31,0 cm; 
Dimensão: 500 x 310 mm; 
Carcaça: Chapa Aço; Tensão: 
220 / 380 volts; Corrente: 
2,35/1,25 A; Potência: 1/2 HP; 
Rotação: 1650 RPM; Vazão: 145 
m3 / min; Pressão: 16 mmca; 
Ruído: 83 dBA; Frequência: 60 
Hz; Peso Líquido: 15,5 Kg; Cor: 
Preto; Acabamento: Pintura 
Eletrostática. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus PORTO SEGURO, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Fornecimento e 
Instalação do Sistema de 
Exaustão 
 
Descrição Detalhada: 
Fornecimento e Instalação do 
Sistema de Exaustão completo 
de acordo com a área física 
específica do local. Deve-se 
realizar visita prévia só para 
análise da instalação do 
equipamento completo 
adquirido. Fornecimento e 
instalação de 2,00 (Duas) Coifas 
de Aço Inox AISI 304 – Tamanho 
1,80 x 1,20 x 0,70 m 
(Comprimento x largura x 
profundidade) cada; para 2,00 
(Dois) Fogões Industriais de 6,00 
Bocas - Tamanho 1,50 x0,80 x 
1,15 m (Comprimento x largura x 
altura) cada; Instalação de 2,00 
(Dois) Dutos de 2,20 m com 510 
mm de diâmetro cada para a 
exaustão dos vapores e gases 
provenientes da combustão no 
processo de cocção dos 

150721EXAUSTOR UNIDADE 01 R$14.640,00 
14.640,0

0 
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alimentos; Fornecimento e 
Instalação de 2,00 (Dois) 
Chapéus Tipo Chinês para 
proteção da entrada dos dutos 
contra água de chuva; 
Fornecimento e Instalação de 
2,00 (Dois) Motores para 
Exaustão (500 mm de diâmetro) 
cada; Características do Aço 
Inox AISI 304: Aço cromo-níquel, 
inoxidável austenítico, não-
temperável, nãomagnético,tipo 
18-8; Possui resistência à 
oxidação até a temperatura de 
850 °C, porém a resistência a 
corrosão intercristalina é 
garantida até a temperatura 
de300 °C. Aplicações Aço Inox 
AISI 304: Este aço é 
amplamente utilizado na 
fabricação de válvulas, tubos, 
recipientes, equipamentos 
hospitalares e farmacêuticos, 
peças para a indústria química, 
petrolífera, têxtil, de laticínios, 
frigorífica, de tintas e outras 
mais. É indicado para a 
fabricação de peças que devem 
resistir ao ataque de um grande 
número de substâncias 
corrosivas, tais como o ácido 
nítrico,soluções alcalinas, 
soluções salinas, dentre outras. 
Características dos Motores 
para Exaustão: Modelo: E50 T4; 
Diâmetro: 50,0 cm; 
Comprimento: 31,0 cm; 
Dimensão: 500 x 310 mm; 
Carcaça: Chapa Aço; Tensão: 
220 / 380 volts; Corrente: 
2,35/1,25 A; Potência: 1/2 HP; 
Rotação: 1650 RPM; Vazão: 145 
m3 / min; Pressão: 16 mmca; 
Ruído: 83 dBA; Frequência: 60 
Hz; Peso Líquido: 15,5 Kg; Cor: 
Preto; Acabamento: Pintura 
Eletrostática. 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Fornecimento e 
Instalação do Sistema de 
Exaustão 
 
Descrição Detalhada: 
Fornecimento e Instalação do 

150721EXAUSTOR UNIDADE 01 R$14.640,00 
14.640,0

0 
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Sistema de Exaustão completo 
de acordo com a área física 
específica do local. Deve-se 
realizar visita prévia só para 
análise da instalação do 
equipamento completo 
adquirido. Fornecimento e 
instalação de 2,00 (Duas) Coifas 
de Aço Inox AISI 304 – Tamanho 
1,80 x 1,20 x 0,70 m 
(Comprimento x largura x 
profundidade) cada; para 2,00 
(Dois) Fogões Industriais de 6,00 
Bocas - Tamanho 1,50 x0,80 x 
1,15 m (Comprimento x largura x 
altura) cada; Instalação de 2,00 
(Dois) Dutos de 2,20 m com 510 
mm de diâmetro cada para a 
exaustão dos vapores e gases 
provenientes da combustão no 
processo de cocção dos 
alimentos; Fornecimento e 
Instalação de 2,00 (Dois) 
Chapéus Tipo Chinês para 
proteção da entrada dos dutos 
contra água de chuva; 
Fornecimento e Instalação de 
2,00 (Dois) Motores para 
Exaustão (500 mm de diâmetro) 
cada; Características do Aço 
Inox AISI 304: Aço cromo-níquel, 
inoxidável austenítico, não-
temperável, nãomagnético,tipo 
18-8; Possui resistência à 
oxidação até a temperatura de 
850 °C, porém a resistência a 
corrosão intercristalina é 
garantida até a temperatura 
de300 °C. Aplicações Aço Inox 
AISI 304: Este aço é 
amplamente utilizado na 
fabricação de válvulas, tubos, 
recipientes, equipamentos 
hospitalares e farmacêuticos, 
peças para a indústria química, 
petrolífera, têxtil, de laticínios, 
frigorífica, de tintas e outras 
mais. É indicado para a 
fabricação de peças que devem 
resistir ao ataque de um grande 
número de substâncias 
corrosivas, tais como o ácido 
nítrico,soluções alcalinas, 
soluções salinas, dentre outras. 
Características dos Motores 
para Exaustão: Modelo: E50 T4; 
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Diâmetro: 50,0 cm; 
Comprimento: 31,0 cm; 
Dimensão: 500 x 310 mm; 
Carcaça: Chapa Aço; Tensão: 
220 / 380 volts; Corrente: 
2,35/1,25 A; Potência: 1/2 HP; 
Rotação: 1650 RPM; Vazão: 145 
m3 / min; Pressão: 16 mmca; 
Ruído: 83 dBA; Frequência: 60 
Hz; Peso Líquido: 15,5 Kg; Cor: 
Preto; Acabamento: Pintura 
Eletrostática. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Catraca biométrica. 
 
Descrição Detalhada: Fabricada 
em aço-carbono, com pintura em 
epóxi preto. Tratamento anti-
corrosivo. Acabamento em aço 
inox. Fechadura para acesso aos 
componentes 
eletrônicos. Iluminação frontal, 
com chave liga/desliga, e 3 
opções de cores (verde, 
vermelho e azul). Sistema de 
amortecimento do giro dos 
braços. Reforços 
estruturais. Fácil 
instalação. Travamento 
automático dos braços. Opção 
para instalação de braços anti-
pânico. Guarda corpo 
opcional. Plataforma 
opcional. Permite instalação de 
qualquer tecnologia de operação 
e comunicação, inclusive a 
biometria. Altamente moldável a 
necessidade do cliente. Permite 
alterações em seu projeto 
original para adequar a sua 
necessidade. Display: Cristal 
líquido 16 caracteres x 2 linhas 
com backlight (iluminação do 
display).  
Teclado: Com 16 teclas sendo 
12 em padrão telefônico e 4 
teclas adicionais de função.  
Comunicação (opcional): Serial 
RS232 e RS485 nativas na 
placa.Com opção de utilizar 
comunicação através de TCP/IP 
nativo,Modem externo, Gsm 
(celular),Wi-Fi (rede sem fio) e 
USB.  

121800SISTEMA 

CONTROLE ACESSO 
UNIDADE 02 R$3.600,00 7.200,00 
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Modo de comunicação 
(Opcional): Trabalha com 4 
modos diferentes de 
comunicação , podendo ser 
Online (tempo real),Offline, OnOff 
e OnOff+ controle de acesso. 
Biometria: Trabalha com 
sistema ótico com capacidade de 
9.500 digitais e de 8 dígitos de 
matrícula. Elétrica. Fonte 
Chaveada: 90 a 265 VAC 
. Tensão de Operação: 12 
Volts. Potência média: 1,3W em 
StandBy ,15.3W em 
operação. Consumo médio de 
corrente: 110 mA em StandBy, 
1,30A em operação . Bateria 
Interna: 12V para alimentação 
em caso de falta de energia (no-
break interno). Tempo de 
funcionamento sem 
energia: 72 horas. 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Catraca biométrica. 
 
Descrição Detalhada: Fabricada 
em aço-carbono, com pintura em 
epóxi preto. Tratamento anti-
corrosivo. Acabamento em aço 
inox. Fechadura para acesso aos 
componentes 
eletrônicos. Iluminação frontal, 
com chave liga/desliga, e 3 
opções de cores (verde, 
vermelho e azul). Sistema de 
amortecimento do giro dos 
braços. Reforços 
estruturais. Fácil 
instalação. Travamento 
automático dos braços. Opção 
para instalação de braços anti-
pânico. Guarda corpo 
opcional. Plataforma 
opcional. Permite instalação de 
qualquer tecnologia de operação 
e comunicação, inclusive a 
biometria. Altamente moldável a 
necessidade do cliente. Permite 
alterações em seu projeto 
original para adequar a sua 
necessidade. Display: Cristal 
líquido 16 caracteres x 2 linhas 
com backlight (iluminação do 
display).  

121800SISTEMA 

CONTROLE ACESSO 
UNIDADE 01 R$3.600,00 3.600,00 
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Teclado: Com 16 teclas sendo 
12 em padrão telefônico e 4 
teclas adicionais de função.  
Comunicação (opcional): Serial 
RS232 e RS485 nativas na 
placa.Com opção de utilizar 
comunicação através de TCP/IP 
nativo,Modem externo, Gsm 
(celular),Wi-Fi (rede sem fio) e 
USB.  
Modo de comunicação 
(Opcional): Trabalha com 4 
modos diferentes de 
comunicação , podendo ser 
Online (tempo real),Offline, OnOff 
e OnOff+ controle de acesso. 
Biometria: Trabalha com 
sistema ótico com capacidade de 
9.500 digitais e de 8 dígitos de 
matrícula. Elétrica. Fonte 
Chaveada: 90 a 265 VAC 
. Tensão de Operação: 12 
Volts. Potência média: 1,3W em 
StandBy ,15.3W em 
operação. Consumo médio de 
corrente: 110 mA em StandBy, 
1,30A em operação . Bateria 
Interna: 12V para alimentação 
em caso de falta de energia (no-
break interno). Tempo de 
funcionamento sem 
energia: 72 horas. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus CAJAZEIRAS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Catraca biométrica. 
 
Descrição Detalhada: Fabricada 
em aço-carbono, com pintura em 
epóxi preto. Tratamento anti-
corrosivo. Acabamento em aço 
inox. Fechadura para acesso aos 
componentes 
eletrônicos. Iluminação frontal, 
com chave liga/desliga, e 3 
opções de cores (verde, 
vermelho e azul). Sistema de 
amortecimento do giro dos 
braços. Reforços 
estruturais. Fácil 
instalação. Travamento 
automático dos braços. Opção 
para instalação de braços anti-
pânico. Guarda corpo 
opcional. Plataforma 
opcional. Permite instalação de 

121800SISTEMA 

CONTROLE ACESSO 
UNIDADE 02 R$3.600,00 7.200,00 
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qualquer tecnologia de operação 
e comunicação, inclusive a 
biometria. Altamente moldável a 
necessidade do cliente. Permite 
alterações em seu projeto 
original para adequar a sua 
necessidade. Display: Cristal 
líquido 16 caracteres x 2 linhas 
com backlight (iluminação do 
display).  
Teclado: Com 16 teclas sendo 
12 em padrão telefônico e 4 
teclas adicionais de função.  
Comunicação (opcional): Serial 
RS232 e RS485 nativas na 
placa.Com opção de utilizar 
comunicação através de TCP/IP 
nativo,Modem externo, Gsm 
(celular),Wi-Fi (rede sem fio) e 
USB.  
Modo de comunicação 
(Opcional): Trabalha com 4 
modos diferentes de 
comunicação , podendo ser 
Online (tempo real),Offline, OnOff 
e OnOff+ controle de acesso. 
Biometria: Trabalha com 
sistema ótico com capacidade de 
9.500 digitais e de 8 dígitos de 
matrícula. Elétrica. Fonte 
Chaveada: 90 a 265 VAC 
. Tensão de Operação: 12 
Volts. Potência média: 1,3W em 
StandBy ,15.3W em 
operação. Consumo médio de 
corrente: 110 mA em StandBy, 
1,30A em operação . Bateria 
Interna: 12V para alimentação 
em caso de falta de energia (no-
break interno). Tempo de 
funcionamento sem 
energia: 72 horas. 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Misturador 
monocomando para cozinha. 

Descrição Detalhada: Misturador 

monocomando para cozinha dispõe 

de duas opções para a lavagem da 

louça: a torneira com um arejador 

de escoamento econômico e único, 

sem respingos, e a mangueira com 

47490MISTURADOR 

HIDRÁULICO 
UNIDADE 06 R$1.005,68 6.034,08 
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jato spray de alta performance. É um 

artigo funcional e versátil, que 

permite o uso de água quente e fria, 

com controle simples e gradual, 

através de um giro suave. Sua 

mangueira gira em até 360° C, para 

facilitar ainda mais a limpeza na 

superfície da cuba, além de 

proporcionar sua utilização em 

versões de pias duplas. Com ducha 

especial, o misturador é ideal tanto 

para cubas simples como para cubas 

duplas, pois dispõe de facilidade no 

manuseio e gira até 360° de forma 

suave. O monocomando de mesa 

possui acabamento cromado, 

brilhante, de fácil limpeza e permite 

maior vida útil por conta do 

mecanismo de vedação cerâmica 

com ¼ de volta, com incorporação 

rápida e fechamento que garante 

maior economia de água. Material: 

Peças metal, liga de cobre, 

elastômeros e plásticos ABS. 

Acabamento: Cromado. Filtro: 

Opcional. Bitola: 1/2". Bica: Móvel. 

Garantia: 12 Anos. 

Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Misturador 
monocomando para cozinha. 

Descrição Detalhada: Misturador 

monocomando para cozinha dispõe 

de duas opções para a lavagem da 

louça: a torneira com um arejador 

de escoamento econômico e único, 

sem respingos, e a mangueira com 

jato spray de alta performance. É um 

artigo funcional e versátil, que 

permite o uso de água quente e fria, 

com controle simples e gradual, 

através de um giro suave. Sua 

mangueira gira em até 360° C, para 

facilitar ainda mais a limpeza na 

47490MISTURADOR 

HIDRÁULICO 
UNIDADE 04 R$1.005,68 4.022,72 
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superfície da cuba, além de 

proporcionar sua utilização em 

versões de pias duplas. Com ducha 

especial, o misturador é ideal tanto 

para cubas simples como para cubas 

duplas, pois dispõe de facilidade no 

manuseio e gira até 360° de forma 

suave. O monocomando de mesa 

possui acabamento cromado, 

brilhante, de fácil limpeza e permite 

maior vida útil por conta do 

mecanismo de vedação cerâmica 

com ¼ de volta, com incorporação 

rápida e fechamento que garante 

maior economia de água. Material: 

Peças metal, liga de cobre, 

elastômeros e plásticos ABS. 

Acabamento: Cromado. Filtro: 

Opcional. Bitola: 1/2". Bica: Móvel. 

Garantia: 12 Anos. 

Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Purificador de água para 
ponto de uso. 

Descrição Detalhada: Purificador 
de água para ponto de uso. Pode 
ser utilizado para diversas 
finalidades. Além do uso em pia 
de cozinha (torneira de mesa) ou 
bebedouro, o produto é ideal 
para máquinas de café expresso, 
máquinas de gelo, pia do 
banheiro, salões de beleza, 
restaurantes e lanchonetes. 
Modelo: Ponto de Uso (ECA: 
elemento de carvão ativado, não 
lavável). Material Tampa e 
Corpo: Polipropileno. Elemento 
Filtrante (Refil): Processo Melt 
Blown com Carvão Ativado com 
Prata Coloidal. Redução de 
Partículas: >5 a <15mc (como 
areia, barro, ferrugem e outros 
sedimentos). Retenção de Cloro 
Livre: C-I >75%. Pressão de 
Operação: 2mca mínima - 40mca 
máxima. Temperatura de 
Operação: 5ºC à 50ºC. Vazão: 

150178APARELHO 

PURIFICADOR DE 

ÁGUA 

UNIDADE 05 R$135,23  676,15 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Vitória da Conquista  
 Av. Amazonas, 3150, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.075-900 – Tel.: +55 (77) 3426-3355 /3426-5211 – e-mail: 

ifbacompras@gmail.com / cplconquista@ifba.edu.br.  

120 litros por hora (2 litros por 
minuto). Conexões de Entrada e 
Saída: 1/2". Vida Útil do Refil: 
seis meses ou equivalente a 
6000 litros. Dimensões: 
(L)12,1cm x (A)31cm x (P)11,8. 

Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

138 

Objeto: Purificador de água para 
ponto de uso. 

Descrição Detalhada: Purificador 
de água para ponto de uso. Pode 
ser utilizado para diversas 
finalidades. Além do uso em pia 
de cozinha (torneira de mesa) ou 
bebedouro, o produto é ideal 
para máquinas de café expresso, 
máquinas de gelo, pia do 
banheiro, salões de beleza, 
restaurantes e lanchonetes. 
Modelo: Ponto de Uso (ECA: 
elemento de carvão ativado, não 
lavável). Material Tampa e 
Corpo: Polipropileno. Elemento 
Filtrante (Refil): Processo Melt 
Blown com Carvão Ativado com 
Prata Coloidal. Redução de 
Partículas: >5 a <15mc (como 
areia, barro, ferrugem e outros 
sedimentos). Retenção de Cloro 
Livre: C-I >75%. Pressão de 
Operação: 2mca mínima - 40mca 
máxima. Temperatura de 
Operação: 5ºC à 50ºC. Vazão: 
120 litros por hora (2 litros por 
minuto). Conexões de Entrada e 
Saída: 1/2". Vida Útil do Refil: 
seis meses ou equivalente a 
6000 litros. Dimensões: 
(L)12,1cm x (A)31cm x (P)11,8. 

Local de Entrega: IFBA, 
Campus JEQUIÉ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150178APARELHO 

PURIFICADOR DE 

ÁGUA 

UNIDADE 03 R$135,23  405,69 

139 

Objeto: Purificador de água para 
ponto de uso. 

Descrição Detalhada: Purificador 
de água para ponto de uso. Pode 
ser utilizado para diversas 
finalidades. Além do uso em pia 
de cozinha (torneira de mesa) ou 

150178APARELHO 

PURIFICADOR DE 

ÁGUA 

UNIDADE 02 R$135,23  270,46 
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bebedouro, o produto é ideal 
para máquinas de café expresso, 
máquinas de gelo, pia do 
banheiro, salões de beleza, 
restaurantes e lanchonetes. 
Modelo: Ponto de Uso (ECA: 
elemento de carvão ativado, não 
lavável). Material Tampa e 
Corpo: Polipropileno. Elemento 
Filtrante (Refil): Processo Melt 
Blown com Carvão Ativado com 
Prata Coloidal. Redução de 
Partículas: >5 a <15mc (como 
areia, barro, ferrugem e outros 
sedimentos). Retenção de Cloro 
Livre: C-I >75%. Pressão de 
Operação: 2mca mínima - 40mca 
máxima. Temperatura de 
Operação: 5ºC à 50ºC. Vazão: 
120 litros por hora (2 litros por 
minuto). Conexões de Entrada e 
Saída: 1/2". Vida Útil do Refil: 
seis meses ou equivalente a 
6000 litros. Dimensões: 
(L)12,1cm x (A)31cm x (P)11,8. 

Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Purificador de água para 
ponto de uso. 

Descrição Detalhada: Purificador 
de água para ponto de uso. Pode 
ser utilizado para diversas 
finalidades. Além do uso em pia 
de cozinha (torneira de mesa) ou 
bebedouro, o produto é ideal 
para máquinas de café expresso, 
máquinas de gelo, pia do 
banheiro, salões de beleza, 
restaurantes e lanchonetes. 
Modelo: Ponto de Uso (ECA: 
elemento de carvão ativado, não 
lavável). Material Tampa e 
Corpo: Polipropileno. Elemento 
Filtrante (Refil): Processo Melt 
Blown com Carvão Ativado com 
Prata Coloidal. Redução de 
Partículas: >5 a <15mc (como 
areia, barro, ferrugem e outros 
sedimentos). Retenção de Cloro 
Livre: C-I >75%. Pressão de 
Operação: 2mca mínima - 40mca 
máxima. Temperatura de 
Operação: 5ºC à 50ºC. Vazão: 

150178APARELHO 

PURIFICADOR DE 

ÁGUA 

UNIDADE 05 R$135,23  676,15 
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120 litros por hora (2 litros por 
minuto). Conexões de Entrada e 
Saída: 1/2". Vida Útil do Refil: 
seis meses ou equivalente a 
6000 litros. Dimensões: 
(L)12,1cm x (A)31cm x (P)11,8. 

Local de Entrega: IFPB, 
Campus CAJAZEIRAS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 
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Objeto: Purificador de água para 
ponto de uso. 

Descrição Detalhada: Purificador 
de água para ponto de uso. Pode 
ser utilizado para diversas 
finalidades. Além do uso em pia 
de cozinha (torneira de mesa) ou 
bebedouro, o produto é ideal 
para máquinas de café expresso, 
máquinas de gelo, pia do 
banheiro, salões de beleza, 
restaurantes e lanchonetes. 
Modelo: Ponto de Uso (ECA: 
elemento de carvão ativado, não 
lavável). Material Tampa e 
Corpo: Polipropileno. Elemento 
Filtrante (Refil): Processo Melt 
Blown com Carvão Ativado com 
Prata Coloidal. Redução de 
Partículas: >5 a <15mc (como 
areia, barro, ferrugem e outros 
sedimentos). Retenção de Cloro 
Livre: C-I >75%. Pressão de 
Operação: 2mca mínima - 40mca 
máxima. Temperatura de 
Operação: 5ºC à 50ºC. Vazão: 
120 litros por hora (2 litros por 
minuto). Conexões de Entrada e 
Saída: 1/2". Vida Útil do Refil: 
seis meses ou equivalente a 
6000 litros. Dimensões: 
(L)12,1cm x (A)31cm x (P)11,8. 

Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

150178APARELHO 

PURIFICADOR DE 

ÁGUA 

UNIDADE 08 R$135,23 1.081,84 

142 

Objeto: Pia para assepsia em 
aço inox. 
Descrição Detalhada: Pia para 
assepsia em aço inox, 40 cm. 
Lavatório automático para 
assepsia das mãos. Acionamento 
através do joelho. Dimensões: 
390x290x200 mm. Voltagem: 220 

316743CUBA UNIDADE 01 R$800,91  800,91 
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V. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus EUNÁPOLIS, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

143 

Objeto: Pia para assepsia em 
aço inox. 
Descrição Detalhada: Pia para 
assepsia em aço inox, 40 cm. 
Lavatório automático para 
assepsia das mãos. Acionamento 
através do joelho. Dimensões: 
390x290x200 mm. Voltagem: 220 
V. 
 
Local de Entrega: IFBA, 
Campus PORTO SEGURO, 
Setor: Cozinha/Refeitório. 

316743CUBA UNIDADE 01 R$800,91  800,91 

144 

Objeto: Pia para assepsia em 
aço inox. 
Descrição Detalhada: Pia para 
assepsia em aço inox, 40 cm. 
Lavatório automático para 
assepsia das mãos. Acionamento 
através do joelho. Dimensões: 
390x290x200 mm. Voltagem: 220 
V. 
 
Local de Entrega: IFBAIANO, 
Campus URUÇUCA, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

316743CUBA UNIDADE 03 R$800,91 2.402,73 

145 

Objeto: Pia para assepsia em 
aço inox. 
Descrição Detalhada: Pia para 
assepsia em aço inox, 40 cm. 
Lavatório automático para 
assepsia das mãos. Acionamento 
através do joelho. Dimensões: 
390x290x200 mm. Voltagem: 220 
V. 
 
Local de Entrega: IFPB, 
Campus PICUÍ, Setor: 
Cozinha/Refeitório. 

316743CUBA UNIDADE 01 R$800,91  800,91 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

 
1.278.285,54 

 
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; 
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5.2. Locais de entrega: Os itens deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, de 
segunda a sexta no horário comercial, conforme o órgão solicitante:  
 
UASG 158409 – Órgão Gerenciador - IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Vitória da Conquista - Setor de Almoxarifado, Av. 
Amazonas, nº 3150, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista – BA, Cep: 45.075-900 – Fone (77) 
3426-5211. 
 
UASG 158403 – Órgão Participante - IFBA – CAMPUS CAMAÇARI. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Camaçari - Setor de Almoxarifado, Loteamento Espaço 
Alpha (BA 522), Bairro Limoeiro, Camaçari – Ba., Cep: 42.808-590 – Fone (71) 2102-0420. 
 
UASG 158410 – Órgão Participante - IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Eunápolis - Setor de Almoxarifado, Av. David Jonas Fadini, 
s/n, Bairro Rosa Neto, Eunápolis – BA, Cep: 45.823-431 – Fone (73) 3281-2266. 
 
UASG 158588 – Órgão Participante - IFBA – CAMPUS JEQUIÉ. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Jequié - Setor de Almoxarifado, Rua Jean Torres, s/n, Bairro 
John Kenedy, Lot. Cidade Nova, Jequié – Ba., Cep: 45.201-570 – Fone (73) 3525-9667. 
 
UASG 158408 – Órgão Participante - IFBA – CAMPUS PORTO SEGURO. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Porto Seguro - Setor de Almoxarifado, Rodovia BR 367, 
Km 25,5, Bairro Fontana, Porto Seguro – Ba., Cep: 41.810-000 – Fone (73) 3288-6686. 
 
UASG 154617 – Órgão Participante - IFBAIANO – CAMPUS URUÇUCA. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Uruçuca - Setor de Almoxarifado, Rua Dr. João Nascimento, 
s/n, Centro, Uruçuca – BA, Cep: 45.680-000 – Fone (73) 3239-2176. 
 
UASG 158280 – Órgão Participante - IFPB – CAMPUS CAJAZEIRAS. 
Local de Entrega: IFPB – Campus Cajazeiras - Setor de Almoxarifado, Rua José Antônio da 
Silva, 300, Jardim Oásis, Cajazeiras – PB., Cep: 58.900-000 – Fone (83) 3532-4100. 
 
UASG 158473 – Órgão Participante - IFPB – CAMPUS PICUÍ. 
Local de Entrega: IFPB – Campus Picuí - Setor de Almoxarifado, AC Rodovia PB 151, s/n – 
Bairro Cenecista, Picuí – PB., Cep: 58.187-000 – Fone (83) 3371-2555. 
 

5.3. Prazo de Entrega: O prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias corridos, a 
partir da solicitação do Setor de Almoxarifado e do recebimento da Nota de Empenho. 
 

5.4. Quantidades: será solicitada conforme demanda do IFBA, dentro do prazo de 
vigência e de acordo com as quantidades estimadas neste termo. 
 
6. GARANTIA E QUALIDADE DO MATERIAL/SERVIÇO 
 

Os materiais objeto deste Termo de Referência deverão ser de 1ª Linha para os fins a que 
se destinam. Caso haja algum problema, o órgão solicitante devolverá o material em que foi 
detectado o problema, ficando a Empresa responsável pela troca ou com os possíveis problemas 
solucionados. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Elaborar o pedido de fornecimento, conforme especificações estabelecidas no Anexo I do 
Edital, não podendo ultrapassar a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
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participantes. 
 

Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada 
com a aquisição dos itens;  

 
Rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a licitante vencedora entregar fora das 

especificações do Edital. 
 
Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente à 

matéria. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, na qualidade e quantidade 
especificada neste Termo de Referência e em sua proposta, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhada da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 
ou validade; 

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e 
da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, o objeto com avarias ou defeitos; 

Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

 
9. DA FISCALIZAÇÃO 
 

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.  

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.  

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência.  

A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 
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de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.  

 
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 
no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto 
nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.  

As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de 
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 
2008, aplicável no que for pertinente à contratação.  

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
10. 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 
previstas 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; 
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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. 
 
11. 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, em até 
30 (trinta) dias, a contar do dia do recebimento definitivo do material com a respectiva Nota 
Fiscal, com o mesmo CNPJ e Razão Social apresentado para a habilitação e proposta e desde que 
comprovada a regularidade da situação fiscal do licitante, quando mantidas as mesmas condições 
iniciais de habilitação. 

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. 

 
 
12.  DA AMOSTRA 
 

A primeira colocada na fase de lances, caso haja a solicitação do Pregoeiro, deverá 
apresentar amostra do item para o qual foi classificada, no prazo máximo de até 03 (três) dias 
úteis, a contar do comunicado oficial do Pregoeiro durante a fase de lances deste certame. 

A amostra será analisada considerando as especificações do presente termo de referência 
no que tange a qualidade do produto ofertado. 

A amostra deverá ser entregue diretamente no Setor de Compras do IFBA – Campus 
Vitória da Conquista, localizado na Av. Amazonas, 3.150, Zabelê, CEP 45.075.900, no horário 
das 08h às 12h e das 14h, às 17h,, de Segunda a Sexta-feira, em Vitória da Conquista – BA. 

A área técnica procederá análise da amostra em conformidade com as especificações 
constantes do presente termo de referência. 

O teste a ser realizado aferirá a qualidade do item cotado, observados os critérios 
estabelecidos no presente termo de referência. 

A amostra deverá estar devidamente embalada e identificada com o número do pregão, o 
número do item, o CNPJ e o nome ou razão social da licitante, podendo a proponente ser 
desclassificada, caso não esteja sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem. 

Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a autora da 
segunda melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro da margem orçamentária da 
Administração, apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições, e assim 
sucessivamente. 

A licitante deverá retirar a amostra apresentada, sem ônus para o IFBA – Campus Vitória 
da Conquista, logo após o encerramento oficial do certame. 
 
13.  PRAZO DE VALIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO 
 

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, incluídas 
eventuais prorrogações, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o 
do vencimento. 

 

Vitória da Conquista, 23 de Setembro de 2016. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Vitória da Conquista  
 Av. Amazonas, 3150, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.075-900 – Tel.: +55 (77) 3426-3355 /3426-5211 – e-mail: 

ifbacompras@gmail.com / cplconquista@ifba.edu.br.  

 
___________________________                                      
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
PARA USO DO ORDENADOR DE DESPESAS 
 
 
(  ) Aprovo o Termo de Referência conforme o inciso II do art. 9º do Decreto 5420/2005, 
encaminha-se ao DAP para prosseguimento e AUTORIZO A ABERTURA DE PROCESSO 
LICITATÓRIO, conforme artigo 30 inciso V do Dec. Lei 5420/2005. 
 
(  ) Não Aprovo 

 
Justificativa: ________________________________________ 
 

Em: _______/_______/_______ 

________________________ 
Ordenador de Despesa 
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ANEXO II  

PREGÃO SRP 0006/2016 
PROCESSO 23281.003325/2016-14 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...................... 

 
VALIDADE: 12 (doze) MESES 

 
 
Aos  ............... dias do mês de .......... de dois mil e dezesseis, o INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, 
CNPJ 10.764.307/0004-65, neste ato representado por seu Diretor Geral Prof. Dr. Jaime dos 
Santos Filho, RG. Nº 0545758181-SSP/BA, CPF. Nº 671.946.055-20, denominada simplesmente 
CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02,  dos Decretos nºs. 5.450/05 e 7.892/2013; 
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 006/2016 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 DA BAHIA – IFBA – Campus Vitória da Conquista, Processo nº 
23281.003325/2016-14, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
 

 DO OBJETO 
 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual 

Aquisição de Equipamentos para implantação do novo Restaurante Institucional – 
IFBA - Campus Vitória da Conquista, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... 
Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão SRP nº 02/2016, que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 

 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

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

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 

Marca 
(se 

exigida no 
edital) 

Modelo 
(se 

exigido 
no edital) 

Unidade Quantidade 
Valor 
Un 

Prazo 
garantia 

ou 
validade 

(se exigido 
no edital) 

        
 

 ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

 xxxxxxxxxxx 
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 VALIDADE DA ATA  

 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 
do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 

 REVISÃO E CANCELAMENTO  

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

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

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

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

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

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

 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

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

 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

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

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

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

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

 por razão de interesse público; ou 

 a pedido do fornecedor.  

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

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

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

Local e data 
Assinaturas 

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

fornecedor(s) registrado(s) 
 

 

_____________________________________ 

IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

______________________________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO III  
PREGÃO SRP 0006/2016 

PROCESSO 23281.003325/2016-14 
PLANTA BAIXA – ITEM 04 
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ANEXO IV  
PREGÃO SRP 0006/2016 

PROCESSO 23281.003325/2016-14 
FOTOS MODELO – ITEM 04 
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ANEXO V  
PREGÃO SRP 0006/2016 

PROCESSO 23281.003325/2016-14 
FOTOS MODELO – ITEM 04 
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ANEXO VI  
PREGÃO SRP 0006/2016 

PROCESSO 23281.003325/2016-14 
FOTOS MODELO – ITEM 04 
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ANEXO VII  
PREGÃO SRP 0006/2016 

PROCESSO 23281.003325/2016-14 
FOTOS MODELO – ITEM 04 

 
 

 


