
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

1 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 09/2012 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA CAMPUS VITÓRIA DA 

CONQUISTA, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 01, de 23 de Janeiro de 2012, tor-

na público que fará realizar licitação, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO - tipo menor preço, para adquirir o objeto descrito no Anexo I deste Edital. A sessão pública 

será realizada por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. Esta licitação, autorizada no Processo nº 

23281.001961/2012-DV, será regida pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nºs 3.931/01 e 5.450/2005 e 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e pelas condições constantes neste Edital e seus Anexos. 

 

LOCAL: O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a 

comunicação pela internet, no site www.comprasnet.gov.br.   

 

DATA DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

 

A Partir do dia 20/09/2012 às 08h até o dia 02/10/2012 às 14:30hs. 

 

HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

 

A partir das 14:30hs do dia  02/10/2012. 

 

ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 

 

A partir das 14:30Hs do dia 02/10/2012. 

 

Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília. 

 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

 

A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Equipamentos 

para os Laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Conquista, de acordo com as especificações e quanti-

dades estimadas, definidas no Anexo I deste Edital. 

 

CAPITULO II - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma 

da minuta constante do Anexo II e nas condições previstas neste Edital. 

 

2.2 - Será celebrada a Ata de Registro de Preços necessária para cobertura dos itens constantes do Anexo I 

deste Edital. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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2.3 - A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, po-

dendo ser prorrogada por igual período, a partir da data de sua assinatura, de acordo com art. 4º, § 1º do De-

creto nº 3.931/01. 

 

2.4 - A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo 

a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo 

assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições. 

 

 

CAPITULO III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que atendam às condições deste Edital e 

seus Anexos, inclusive quanto à documentação e estejam previamente credenciadas perante o provedor do 

sistema - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orça-

mento e Gestão, por meio do site www.comprasnet.gov.br, na forma do disposto no Art. 3º do Decreto nº. 

5.450/05. 

 

3.2 - Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 

do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do presente edital. 

 

3.2.3.-A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta de preços su-

jeitará o licitante às sanções previstas na legislação de regência. 

 

3.2.4 Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 

 

3.2.4.1 estar em nome do licitante, com um único número de CNPJ; 

 

3.2.4.2 estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor; 

 

3.2.4.3.ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 

competente, ou por servidor da Administração Pública, à vista dos originais. 

 

3.3 Não poderão participar desta licitação: 

 

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

 

3.3.2. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

3.3.3. empresa ou sociedade estrangeira; 

 

3.3.4 empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.3.5. empresas inadimplentes com obrigações assumidas perante a União ou unidas com suspensão 

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

 

3.3.6. estejam sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou cumprindo sanção de inidoneidade pa-

ra licitar e contratar com a Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública, 

bem como sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Ministério da Fazenda. 

 

CAPITULO IV – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

 

4.1 – Serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, a autoridade competente do 

IFBA, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e as licitantes que participarem 

do pregão eletrônico. 

 

4.2 - Para participar do Pregão eletrônico, a licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRONI-

CO” através do site www.comprasnet.gov.br. 

 

4.3 - O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransfe-

rível, para acesso ao sistema eletrônico; 

 

4.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, 

para imediato bloqueio de acesso; 

 

4.5 - O credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implica responsabi-

lidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações ineren-

tes ao pregão eletrônico. 

 

4.6 - Uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, inclu-

indo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 

ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

 

4.7 - O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a 

sessão pública. 

 

CAPITULO V - DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

5.1. A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante digitação de senha privativa do licitante e subse-

quente encaminhamento da proposta de preços, no valor unitário para o item cotado, no período de 08:00 

horas do dia 20/10/2012 até às 14:30 hs do dia 02/10/2012 (HORÁRIO DE BRASILIA), exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico. 
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5.2. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar proposta de preços com 

o respectivo anexo, se for o caso, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, até a data e hora 

marcada para a abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automa-

ticamente, a fase de recebimento de propostas. 

 

5.3. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

 

5.4. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensa-

gem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.5. A Proposta, com as planilhas e especificações detalhadas do objeto ofertado, deverá conter os seguintes 

dados: 

 

5.5.1 - Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

 

5.5.2 - Apresentar planilha devidamente preenchida, contendo o preço unitário e total, expressos em 

moeda corrente sendo que no caso de discordância entre o valor expresso em algarismo e por extenso, preva-

lecerá o segundo; 

 

5.5.3 - Na cotação de preços unitários serão aceitos até 02 (DOIS) dígitos após a vírgula. 
 

5.5.4 – Número da conta bancária, agência e código; 

 

5.5.5 - Número do CNPJ/MF da empresa, endereço e telefone atualizado; 

 

5.5.6 – Dados do representante legal que deverá assinar a Ata de Registro de Preços: nome, nacionalida-

de, CPF, Carteira de Identidade e cargo que ocupa na empresa; 

 

5.5.7 - Declaração expressa, datada e assinada, de que sua proposta engloba todas as despesas re-

ferentes aos Materiais e Equipamentos para os Laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Con-

quista, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que inci-

dam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação; 

 

5.5.8 – Declaração expressa, datada e assinada, de total concordância com os termos deste Pregão e seus 

Anexos. 

 

5.5.9 - Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes, se limitarem 

às especificações deste Edital. 
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CAPITULO VI – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

 

6.1. O início da Sessão Pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário previstos neste 

Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto Nº 5.450 de 31 de maio de 2005, com a divulgação das propos-

tas de preços recebidas em conformidade com o item 5.1 e que deverão estar em perfeita consonância com as 

especificações do ANEXO I. 

 

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

 

CAPITULO VII – DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DOS LANCES) 

 

7.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de siste-

ma eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro 

e valor; 

 

7.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação 

dos mesmos;  

 

7.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 

registrado no sistema; 

 

7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar; 

 

7.5 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação 

da detentora do lance; 

 

7.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrôni-

co poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances; 

 

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

realizados; 

 

7.6.2 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

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

 

7.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 

emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30(trinta) minu-

tos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada 

a recepção de lances; 
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7.7.1 - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento, o pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de 

encerramento aos licitantes. 

 

7.8 - Após fechamento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapro-

posta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, 

bem assim decidir sobre sua aceitação; 

 

7.9 - O pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 

sessão publica ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance 

de menor valor; 

 

CAPITULO VIII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 - Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor es-

timado para a contratação. 

 

8.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilida-

de da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.3 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço, observados as 

especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital. 

 

8.4 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará 

as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

8.5 - A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 

sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de 

publicidade, previstas na legislação pertinente. 

 

CAPITULO IX - DA HABILITAÇÃO 

 

9.1 - A proposta de preços ajustada ao lance final deverá ser encaminhada ao pregoeiro, no prazo máximo de 

02 (duas) horas, por meio do fac-símile nº(0xx77) 3426-2421 / 3426-5211 e/ou pelo                                       

E-mail: cplconquista@ifba.edu.br (digitalizados) e em 02(dois) dias úteis para enviar as originais, a contar 

da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, bem como apresentar os seguintes documentos: 

 

9.1.1 - Enviar, no momento do cadastramento da proposta no sitio: 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. 7° da Constituição Federal; 
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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 - Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direi-

to público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e 

pertinentes com o objeto desta licitação; 

 

9.1.3 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurí-

dica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade previsto 

na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 30 (trinta) dias contados da data da sua a-

presentação; 

 

9.1.4 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011. 

 

 

CAPITULO X - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

10.1- DA FORMALIZAÇÃO 

 

10.1.1 - Homologada a licitação, será formalizado a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com o for-

necedor primeiro classificado. 

 

10.1.2 - No ato da convocação será informado, também, que o preço unitário constará da Ata, para que o 

fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso. 

 

10.1.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recu-

sar a assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital, o 

Pregoeiro registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado 

na licitação. 

 

10.1.4 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Pregoeiro fará o devido apostilamen-

to da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

 

10.2 - DOS USUÁRIOS 

 

10.2.1 - Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, as entidades usuárias 

do fornecimento dos Equipamentos para os Laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Conquista, rela-

cionados no Anexo I do Edital, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 

8.666/93, nos Decretos N.º 3.931/01 e Nº 4.342/02 e na IN-SLTI Nº 01/2002, relativas às compras pelo Siste-

ma de Registro de Preços; 
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10.2.2 - Nos termos do art. 8º do Decreto Nº 3.931/01, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e em conformidade com o disposto no § 3º do art. 8º do Decreto Nº 3.931/01, alterado pelo Decreto 

Nº 4.342/02; 

 

10.2.3 - Havendo saldo de quantitativo a adquirir, inclusive em função do direito de acréscimo de até 

25%, de que trata o § 1º, art. 65, da Lei Nº 8666/93, não exercido pelos órgãos ou entidades usuários do Re-

gistro de Preços, poderão estes, autorizar ao IFBA a proceder o devido apostilamento na respectiva Ata de 

Registro de Preços e acatar os eventuais pedidos de outros órgãos ou entidades não participantes deste certa-

me; 

 

10.2.4 - Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados do fornecedor cons-

tante da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los, observado o dis-

posto no subitem 10.2.5 deste Edital; 

 

10.2.5 - É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de forne-

cimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 10.2.4, do processo específico para compra, resultar preço 

igual ou superior ao registrado. 

 

 

10.3 - DO CANCELAMENTO 

 

10.3.1- Automático da ata de Registro de Preços: 

 

10.3.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

 

10.3.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 

 

10.3.1.3 – Pelo IFBA, quando caracterizado o interesse público. 

 

10.3.2 - Do registro do fornecedor: 

 

10.3.2.1 - O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administra-

tivo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

 

10.3.2.2 - A pedido, quando, nos termos do art. 12, § 3º do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 

2001: 

 

10.3.2.2.1 - Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrên-

cia de casos fortuitos ou de força maior; 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

9 
 

10.3.2.2.2 - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 

 

10.3.2.3 - Pela Administração, unilateralmente, quando: 

 

10.3.2.3.1 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àque-

les praticados no mercado; 

 

10.3.2.3.2 - Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no proce-

dimento licitatório; 

 

10.3.2.3.3 - Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado. 

 

10.3.2.3.4 - O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Pre-

ços; 

 

10.3.2.3.5 - Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de 

compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 

10.3.2.3.6 - Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições es-

tabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 

 

CAPITULO XI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

11.1 O IFBA - Campus Vitória da Conquista será o órgão responsável pelo controle e administração da Ata 

de Registro de Preços decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, res-

peitada a ordem de registro, os fornecedores para o qual será emitido o pedido de compra. 

 

11.2 Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na 

Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de 

um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de compra for superior ao saldo do fornecedor da vez. 

 

11.3 A emissão dos pedidos de compras será da inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do 

registro, cabendo aos mesmos, todos os atos de administração junto aos fornecedores e, serão formalizados 

por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, por con-

trato, nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 

 

11.4 A Administração não emitirá qualquer pedido de compra sem a prévia existência do respectivo crédito 

orçamentário. 

 

11.5 A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada e conterá o endereço e o  
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prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido de compra, além da menção da 

Ata de Registro de Preços a que se refere. 

 

11.6 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido de com-

pra no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará sujeito 

às sanções previstas neste Edital. 

 

11.7 O(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) o prazo de 03 (três) dias úteis contados da data de sua convocação 

para retirar o pedido de compra/fornecimento ou a Nota de Empenho, sob pena de incorrer nas sanções previs-

tas no item 21 deste Edital.  

 

11.8 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a ocorrência ao Departa-

mento de Administração e Planejamento do IFBA, e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinado 

o pedido de compra, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 

 

CAPITULO XII - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

12.1 - O local, o prazo máximo e as demais condições para entrega dos itens que estão estabelecidos no Ane-

xo I deste Edital, e no caso de Órgão Usuário/Participante, somente o local será indicado por ele. 

 

CAPITULO XIII- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

 

13.1 - O Órgão Gerenciador ou Participante poderá adquirir quantitativos superiores àqueles registrados para 

cada (lote/item), limitado a, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do valor global estimado. 

 

13.2 - Na hipótese prevista no item anterior, a aquisição se dará pela ordem de registro e na razão dos respec-

tivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

 

13.3 - A supressão de quantitativos registrados na Ata, ainda não contemplados por pedidos de fornecimento, 

poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei 

n.º 8.666/93, e no artigo 7º do Decreto 3.931/01. 

 

CAPITULO XIV - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

14.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devi-

damente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 

8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

14.1.1 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

n.º8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 

licitatório.  
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14.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e definido 

o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo IF-

BA para alteração, por aditamento, dos valores registrados na Ata. 

 

CAPITULO XV – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

15.1 - Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

 

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

 

15.1.3 - Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame. 

 

CAPITULO XVI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

16.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de 

interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

16.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 

subitem 16.1, importará na decadência deste direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao 

licitante declarado vencedor. 

 

16.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudi-

cará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

16.5 – O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

16.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala de Pregões, do Pré-

dio Administrativo do IFBA - Campus Vitória da Conquista, sito à Av. Amazonas, 3.150, Zabelê, Vitória 

da Conquista- BA . CEP 45.075-265. 

 

CAPITULO XVII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1 – A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso; 

 

17.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 

autoridade competente. 
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CAPITULO XVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

18.1 Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no IFBA - Campus Vitória da Conquista, conforme 

especificações estabelecidas no Anexo I do Edital e, o acréscimo legal de até 25% (se houver). 

 

18.2 Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada com a aquisição 

dos Materiais e Equipamentos para os Laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Conquista, constan-

tes no ANEXO I deste edital; 

18.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a licitante vencedora entregar fora das especificações do 

ANEXO I deste Edital. 

 

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

 

CAPITULO XIX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

19.1 Promover a remoção, às suas expensas, dos produtos que estiverem em desacordo com as especificações 

do Edital, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento indevi-

do, providenciando a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da noti-

ficação que lhe for entregue oficialmente; 

 

19.2 Cumprir integralmente as disposições do edital deste Pregão. 

 

19.3 Substituir em 15 (quinze) dias, após ser comunicado, os produtos que apresentarem defeito imediata-

mente ou durante o período de garantia, ou outro problema qualquer que não permita sua utilização total. 

 

19.4 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação da Licitação, 

bem como entregar os produtos cotados, mediante agendamento, de acordo com as especificações e demais 

condições estipuladas no Edital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no IFBA - Campus Vitória da Con-

quista, contados da data do recebimento do pedido da Nota de Empenho, no horário das 8h às 12h e das 13h às 

17h, de segunda a sexta-feira, nos endereços constantes do Termo de referencia, Anexo I, deste Edital. 

 

19.5 Os produtos cotados deverão ser entregues em sua condição original, contendo marca, modelo, referên-

cia, fabricante, procedência, prazo de garantia, indicação de assistência técnica nos locais onde serão entre-

gues entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações constantes deste Edi-

tal. 

 

19.6 Comunicar à Administração do IFBA, no prazo máximo de 02 (dois) dias que anteceder o da entrega dos 

produtos, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 

 

19.7 Informar o Nº do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento. 
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19.8 Substituir em 15 (quinze) dias, após ser comunicado, os produtos que chegarem com defeito ou que vie-

rem a apresentar durante o período de garantia. 

 

 

CAPITULO XX - DA FISCALIZAÇÃO 

 

20.1 –- A entrega do produto será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização e avaliação por repre-

sentante da CONTRATANTE. 

 

20.2 – Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta Licitação, deverão ser prontamente a-

tendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

20.3 – O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame qualitativo e à acei-

tação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os ví-

cios, defeitos ou as incorreções porventura detectadas. 

 

20.4 – A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos para o IFBA - Campus 

Vitória da Conquista entregues, se em desacordo com a Proposta. 

 

CAPITULO XXI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

21.1 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto N° 5.450, de 31 de maio de 2005, “aquele que, convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou Ata de Registro de Preços, deixar de 

entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo ini-

dôneo, 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 prejuí-

zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”. 

 

21.2 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na 

Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI da 

Lei Nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 

 

21.2.1 Advertência; 

 

21.2.2 Multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho; 

 

21.2.3 Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o IFBA, por 

prazo de até 02 (dois) anos; 

 

21.2.4 Cancelamento do respectivo registro na Ata. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

14 
 

 

21.3 As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF. 

 

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defe-

sa. 

 

CAPITULO XXII - DO PAGAMENTO 

 

22.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente através de ordem bancária mediante a apresentação de 

fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada pelo fiscal do contrato, sem inclusão de qualquer 

despesa financeira pelo prazo de processamento do pagamento, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do 

dia do recebimento do material com a respectiva Nota Fiscal, com o mesmo CNPJ e Razão Social apresenta-

dos para a habilitação e proposta e desde que comprovada a regularidade da situação fiscal do licitante, quan-

do mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação. 

 

22.2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

CAPITULO XXIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

23.1 - A despesa decorrente da aquisição objeto desta licitação correrá à conta dos recursos consignados no 

Orçamento Geral da União para o Exercício de 2012, a cargo do IFBA, Programa de Trabalho – 000000, Fon-

te de recursos – 0000 - Elemento de despesa. 

 

CAPITULO - XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1 - Esta Licitação poderá ser revogado por interesse público, em decorrência de fato superveniente devi-

damente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo 

próprio ou por provocação de terceiros, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização. 

 

24.2 - Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação da proposta. 

 

24.3 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos a-

presentados em qualquer fase da licitação. 

 

 

24.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal. 
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24.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

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

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

 

24.6 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos a-

presentados em qualquer fase da licitação. 

 

 

24.7 - Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato super-

veniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

 

24.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará, para o licitante, direito à aquisição dos pro-

dutos pela Administração. 

 

 

24.9 - Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 21 deste Edital, o lance será con-

siderado proposta. 

 

 

24.10 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finali-

dade e a segurança da contratação. 

 

 

24.11 - O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será o da 

Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

 

 

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

 

 

ANEXO I - Termo de Referência. 

 

ANEXO II – Modelo de Ata de Registro de Preços. 
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Vitória da Conquista, 19 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Diógenes Moreira da Paz 

PREGOEIRO 

 

 

 

 

EQUIPE DE APOIO: 

 

 

______________________________                          _______________________________ 

José Olímpio Ribeiro Neto                                              Luciano Leal dos Santos 
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ANEXO I  

Pregão SRP 09/2012 

Processo 23281.001961/2012-DV 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

 

A licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais e Equipamen-

tos para os Laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Conquista, conforme necessidade estimada e des-

criminação dos produtos constantes deste anexo. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

  

 O IFBA – Campus Vitória da Conquista necessita adquirir os Materiais e Equipamentos para os 

Laboratórios constante deste termo, visando suprir demanda dos laboratórios do campus no exercício de 

2012.  

 

3 ESTIMATIVA DE CUSTO 

 

O valor estimado para a presente licitação é de R$ 1.704.635,26 ( um milhão, setecentos e quatro mil , 

seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos)  

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 

 

Item Especificação UNID QNT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1  

Objeto:Kit didático para comunicação analógica básica. 
Descrição Detalhada: 

Kit didático para comunicação analógica básica incluindo os seguin-
tes itens: 

 Circuito gerador de áudio, com freqüência variável de 
12Hz a 10KHz (baixa) e de 1KHz a 1MHz (alta), sele-
cionáveis através de uma chave, com amplitude de on-
da ajustável de 0 a 2,5Vp, de 0 a 5,5Vp e de 0 a 10 Vp 
para as formas de onda senoidal, triangular quadrada, 
respectivamente.  

 Chave de seleção para as formas de onda acima. 

 Conector para monitoração do sinal de áudio. 

 Circuito modulador AM, FM e FSK, com freqüência e 
amplitude variáveis. 

 Conector para a saída modulada. 

 Circuito demodulador FSK, com conector para monito-
ração do sinal modulado. 

 Circuito demodulador FM, com conector para monitora-
ção do sinal demodulado. 

UND 1 2.700,00 2.700,00 
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 Circuito detector de pico, que permite monitorar a envol-
tura da forma de onda demodulada a partir do sinal AM. 

 Proto-board com 1100 pontos para montagens de cir-
cuitos com Cl’s ou componentes discretos. 

 Fontes reguladas, uma de +12V(1A) e uma de -
12V(1A). 

 Alimentação: 127/220 VAC. 

 Com Manual de Operação e Manutenção, Guia de au-
las práticas, Manual de Teoria e componentes para as 
experiências sugeridas. 

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

2  

Objeto: Módulo para Sistemas de Comunicação Analógico e digital. 

O gabinete deve conter:  
Descrição Detalhada: 

O Módulo para Sistemas de Comunicação Analógico e digital. O 
gabinete deve conter: 

Gerador de Funções 

 Com cinco escalas: 2 a 20Hz, 20 a 200Hz, 200 a 2KHz, 
2 a 20KHz e 20 a 200KHz. 

 Formas de onda: senoidal, triangular e quadrada. Sinais 
simétricos e não simétricos. 

 Variação de freqüência e amplitude sobre a faixa deter-
minada pelo seletor de escala. Fornece 12 Volts pico-a-
pico através do conector RCA. 

 Controle de Offset que permite o ajuste da tensão DC do 
sinal de saída do gerador de função. 

Gerador de RF 

 Seleção do tipo de modulação desejada pelo usuário: 
S/MOD, SOMA, AM, FM e SWEEP. 

 Seleção da escala de freqüências em que o gerador o-
pera. Possui cinco escalas: 100 a 1KHz, 1 a 10KHz, 10 
a 100KHz, 100 a 500KHz e 500 a 1MHz. 

 Seleção da origem do sinal a ser modulado: do gerador 
de funções, ou sinal externo, através do conector de a-
cesso. 

 Controle de freqüência e amplitude sobre a faixa deter-
minada pela chave seletora. 

 Fornecimento de 12 Volts pico-a-pico através do conec-
tor RCA. 

Freqüencímetro 

 Medição da freqüência do sinal selecionado, com apre-
sentação em Display LCD com backlight. 

 Seleção da origem do sinal na entrada do freqüencíme-
tro: Externa, Gerador de Função e Gerador de RF. 

Amplificação / Atenuação 

 Seleção de origem do sinal: Entrada externa, Gerador 
de Função e Gerador de RF. 

 Seleciona o ganho do sinal do conector de entrada: am-
plificação ou atenuação. 

 Seleção da escala de ganho: 20dB, 40dB ou 60dB de 
amplificação. 

 Atenuação do sinal ao passo de 20dB. 

 Permite a aplicação de um sinal externo através de um 

UND 1 6.200,00 6.200,00 
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conector RCA. 
Medidor 

 Medidor de sinal em dB, com seleção de faixa. 
 

Pré-amplicador de Voz 

 Auto Falante, Microfone Eletreto, Controle de Nível. 
Conectores de Comunicação Analógica 

 Conectores DIN 41612 / 48 PINOS para encaixe de car-
tões de experiências de comunicações analógicas com-
patíveis com os cartões do Módulo Universal 2000, e 
também para novas experiências de comunicação ana-
lógica. 

Comunicação Digital 

 Conectores DIN 41612 / 48 PINOS para cartões de ex-
periências de comunicação digital. 

Pontos de Acesso 

 Nestes pontos, sendo possível monitorar todos os blo-
cos funcionais do módulo. 

Fonte Analógica 

 Fonte Independente com sua própria referência 

 Contendo as tensões de: +5V, -5V, +12V, -12V, +6V, -
48V e AGND (GND Analógico) 

Fonte Digital 

 Independente da fonte Analógica, possuindo sua própria 
referência; 

 Possuindo as tensões de: +5V, -5V, +12V, -12V e 
DGND (GND Digital) 

O Módulo deve acompanhar manual teórico e manual prático. 
O módulo deve ainda conter material didático com cartões apropria-
dos para conexão direta nos barramentos do módulo. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

3  

Objeto: Cartões com Experiências de Sistemas de Comunica-
ção Digital 
Descrição Detalhada: Conjunto de cartões em fibra com serigrafia 

contendo conector DIN 41612 / 48 PINOS explorando os tipos de 
modulações por pulso existentes. As Modulações estudadas devem 
ser: PAM - Modulação por amplitude de pulso; PPM - Modulação por 
posição de pulso; PDM - Modulação por duração de pulso; PWM - 
Modulação por largura de pulso; PCM - Modulação por código de 
pulso, Modulções ASK, FSK e PSK. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

UND 2 1.100,00 2.200,00 

4  

Objeto: Cartões com Experiências de Sistemas de Multiplexa-
ção 
Descrição Detalhada: 

Conjunto de cartões em fibra com serigrafia contendo conector DIN 
41612 / 48 PINOS explorando as multiplexações: TDM - Multiplexa-
ção por divisão de tempo; FDM - Multiplexação por divisão de fre-
qüência. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

 

UND 2 1.500,00 3.000,00 

5  
Objeto: Cartão com Experiências de Sistemas de Telefonia 
Descrição Detalhada: 

UND 2 600,00 1.200,00 
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Cartão em fibra com serigrafia contendo conector DIN 41612 / 48 
PINOS explorando as técnicas básicas utilizadas em Telefonia. 
Deve conter manual teórico abordando assuntos como estes: Servi-
ço Básico do Telefone; Equipamento Telefônico; Instalações, Apare-
lho Telefônico e Comutação da Central de Assinante; Geração e 
detecção de Sinais; Linhas de Transmissão; Sinalização Corrente 
Alternada (CA); Aplicações Potência / Freqüência; Telefonia Celular; 
Central CPA; Sistemas de Tarifação e Numeração. Deve conter 
manual prático abordando assuntos como estes: características do 
laço local; níveis de sinais; comutação e discagem; detecção de tom 
e decodificação; linhas de transmissão; transmissão a dois fios / 
quatro fios.  
Local de entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

6  

Objeto:Cartões com Experiências de Códigos de Linha 
Descrição Detalhada: 

Conjunto de cartões permitindo o estudo de vários tipos de códigos 
de linha, e verificações de integridade de dados. Deve possuir as 
seguintes características, dentre outras:  

 estudo do codificador / decodificador NRZ. 

 estudo do codificador / decodificador RZ e o codificador / 
decodificador 

 MANCHESTER. 

 estudo do codificador / decodificador AMI. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

UND 2 1.500,00 3.000,00 

7  

Objeto: Cartão com Experiência de Transmissor FM. 
Descrição Detalhada: 

Deve demonstrar didaticamente o funcionamento de um transmissor 
de FM. Deve possuir circuito transmissor, possuir pelo menos um 
oscilador, entrada de áudio e entrada para microfone. A configura-
ção básica deve ser a mesma utilizada na maioria dos transmissores 
de FM. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

UND 2 320,00  640,00 

8  

Objeto:Cartões com Experiências de Comunicação Analógica –  
Descrição Detalhada: 

Deve conter 03 cartões de experiências em fibra com serigrafia 
contendo conectores DIN 41612 / 48 PINOS. Devem ter as seguin-
tes experiências: 
Demodulador FSK, Demodulador AM, Amplificador de áudio, Demo-
dulador AM, Moduladores FSK, FM e AM, respectivamente. Devem 
conter ainda Manuais de Teoria e Prática. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

UND 2 1.800,00 3.600,00 

9  

Objeto:Cartão com Experiências de Receptor Super-Heteródino  
Descrição Detalhada: 

Cartão de experiência em fibra com serigrafia possuindo circuito 
receptor SUPER-HETERÓDINO apresentando várias partes funcio-
nais de rádios receptores AM e FM. O receptor deve basear-se em 
circuitos discretos transistorizados. Todas as partes funcionais de-
vem possuir pontos de acesso de sinais que poderão ser observa-
dos de maneira clara, para a análise do circuito. 
Deve acompanhar material didático e transparências dos circuitos 
para uso do professor. 

UND 2 1.300,00 2.600,00 
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Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

10  

Objeto: Kit de desenvolvimento tipo dsPIC30F4013  
Descrição Detalhada: 

– Kit de desenvolvimento e programador para dsPIC30F4013 com 
display LCD 16x2 com backlight; duas portas de comunicação serial 
RS232; conversor AD; interrupção externa; interrupção por mudança 
de estado; PWM; capture; comunicação I

2
C; gravação ICSP; comu-

nicação RS485; comunicação na rede CAN; varredura de teclas; 
motor de passo; saída de relé; comunicação em infravermelho; 
comunicação com leitor RFID; todos os pinos de I/O disponíveis 
para acesso na placa; acompanha dsPIC30F4013; leitor RFID e dois 
cartões; fonte de alimentação; cabo de comunicação RS-232 ou 
USB; CD Rom com softwares, guia do desenvolvedor e exemplos 
escritos em C. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

UND 4 600,00 2.400,00 

11  

Objeto: Kit microcontrolador tipo PIC18F4550, 
Descrição detalhada: Kit microcontrolador tipo PIC18F4550com 

placa didática com programador, microcontrolador PIC18F4550, 
display LCD 16 x2 com backlight, cabo serial, fonte de alimentação e 
CD com exemplos e softwares. LCD alfanumérico; LCD Gráfico; 
displays de leds de 7 segmentos; varredura de leds; comunicação 
serial RS232; comunicação serial RS485; comunicação USB; comu-
nicação PS2; comunicação com Shift Register; conversão A/D; bo-
tão de reset manual; gravação on-board; acionamento de cargas 
externas; varredura de teclas. 
Local de Entrega: IFBA Campus Vitória da Conquista 
Setor: COEEL 

UND 4 500,00 2.000,00 

12  

Objeto: Bloco Distribuidor 
Descrição Detalhada: Bloco distribuidor com  8  saídas com cone-

xões de engate rápido  com retenção para tubos com diâmetro de 
4mm. Com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira 
de 4 mm e saída para frente, dispositivo de fixação rápida sobre o 
painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de  identificação  com 
os dados técnicos e respectiva simbologia conforme  DIN/ISO 1219 
e silenciadores na conexão de escape. Pressão de trabalho de 0 a 
10 bar, tamanho nominal entre 1/4 e M5. Compatível com a bancada 
modelo Slimline da  marca Festo, já existente no Campus solicitante.  
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : COEEL 

UND     6 384,00 2.304,00 

13  

Objeto: Unidade de Conservação 
Descrição Detalhada: Unidade de conservação com filtro-

regulardor de pressão, manômetro e válvula de abertura e fecha-
mento. Com conexões  pneumáticas de engate rápido para man-
gueira de 4 mm e saída  para frente, dispositivo de fixação rápida 
sobre  o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identifica-
ção  com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme  
DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape. Pressão de 
trabalho de 0 a 10 bar, tamanho nominal entre 1/4 e M5. Compatível 
com a bancada modelo Slimline da  marca Festo, já existente no 
Campus solicitante.  
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : COEEL 

UND     3 320,75  962,25 

14  Objeto: Válvula Geradora de Vácuo UND 4 199,50  798,00 
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Descrição Detalhada: Válvula geradora de vácuo com ventosa. 

Com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4 
mm e saída para frente, dispositivo de fixação rápida sobre o painel 
sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados 
técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silencia-
dores na conexão de escape. Pressão de trabalho de 0 a 10 bar, 
tamanho nominal entre 1/4 e M5. Compatível com a bancada mode-
lo Slimline da marca Festo, já existente no Campus solicitante. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : COEEL 

15  

Objeto: Contador Pneumático 
Descrição Detalhada:  

Contador pré-determinador pneumático de 5 dígitos com reposição 
manual e automática. Com conexões pneumáticas de engate rápido 
para mangueira de 4 mm e saída para frente, dispositivo de fixação 
rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de iden-
tificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme 
DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape. Pressão de 
trabalho de 0 a 10 bar, tamanho nominal entre 1/4 e M5. Compatível 
com a bancada modelo Slimline da marca Festo, já existente no 
Campus solicitante.  
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  

Setor : COEEL 

UND 2 1.580,00 3.160,00 

16  

Objeto: Válvula Direcional 
Descrição Detalhada: Válvula direcional 5/2 vias acionada por 

simples solenóide retorno por mola, com acionamento manual auxi-
liar e LED indicador de operação. Com bornes de ligação. Cabos 
elétricos equipados com pinos banana de 4 mm, tensão de alimen-
tação de 24VDC. Os bornes possuem como código de cores: verme-
lho para 24VDC, azul para 0V e preto para elementos de sinal. Com 
simbologia conforme norma DIN 40713. Compatível com a bancada 
modelo Slinline da marca Festo, já existente no Campus solicitante. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : COEEL 

UND 6 3.315,00 19.890,00 

17  

Objeto: Placa de botões 
Descrição Detalhada: Placa com 3 botões elétricos tendo cada um 

2 contatos NA e 2 NF, sendo 2 botões pulsadores e 1 com trava. 
Com bornes de ligação e cabos elétricos equipados com pinos ba-
nana de 4 mm, tensão de alimentação de 24 VDC. Os bornes pos-
suem como código de cores: vermelho para 24VDC, azul para 0V e 
preto para elementos de sinal. Com simbologia conforme norma DIN 
40713. Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas para 
fixação no bastidor da Unidade de Treinamento. Compatível com a 
bancada modelo Slimline da marca Festo, já existente no Campus. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : COEEL 

UND 4 374,50 1.498,00 

18  

Objeto: Placa de Relés Temporizadores 
Descrição Detalhada: Placa com 2 relés temporizadores com tem-

porização no acionamento tendo 1 contato NF e 1 NA cada um. 
Com bornes de ligação e cabos elétricos equipados com pinos ba-
nana de 4 mm, tensão de alimentação de 24VDC. Os bornes possu-
em como código de cores: vermelho para 24VDC, azul para 0V e 
preto para elementos de sinal. Com simbologia conforme norma DIN 
40713. Estão acondicionadas em caixas plásticas para fixação no 
bastidor da Unidade de Treinamento. Compatível com a bancada 
modelo Slimline da marca Festo, já existente no Campus.  

UND 2 869,50 1.739,00 
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Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : COEEL 

19  

Objeto:  Contador Eletrônico 
Descrição Detalhada: Placa com contador pré-determinador eletrô-

nico, registro de contagem de 4 dígitos, reposição elétrica e manual, 
tendo 1 contador comutador. Com bornes de ligação e cabos elétri-
cos equipados com pinos banana de 4 mm, tensão de alimentação 
de 24VDC. Os bornes possuem como código de cores: vermelho 
para 24VDC, azul para 0V e preto para elementos de sinal. Com 
simbologia conforme norma DIN 40713. Estão acondicionadas em 
caixas plásticas para fixação no bastidor da Unidade de Treinamen-
to. Compatível com a bancada modelo Slimline da marca Festo, já 
existente no Campus. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
Setor : COEEL 

UND 2 408,00  816,00 

20 2
0 

Objeto:  Sistema Integrado de Manipulação 
Descrição Detalhada: O sistema permite o treinamento com foco 

no desenvolvimento de competências nas áreas de automação e 
integração da produção;  Todos os componentes utilizados nas 
estações são componentes industriais; O sistema garante  treina-
mento em  práticas orientadas,  bem como  integrar diferentes sis-
temas de  manufatura, permite  a abordagem de  variadas tecnolo-
gias de automação,  produção, comunicação e de controle,  cobrin-
do habilidades técnicas usuais  no ambiente industrial real, inclusive 
nas áreas de projeto, desenvolvimento de programas, manutenção, 
etc. O sistema é modular, possibilitando a cobertura de  tópicos 
relacionados com habilidades  tais como: sistemática na busca de 
defeitos (troubleshooting), pró-atividade, integração, liderança de 
equipes, etc. Permite a realização de programas de treinamento que 
focam aspectos tais como trabalho em equipe, orientação  para 
processos, trabalho em grupos  com diferentes níveis de  conheci-
mento (mecânico,  pneumático, elétrico, eletrônico, informática, 
controladores etc.).  Possui conceito de  arquitetura aberta, permi-
tindo uma evolução passo a passo do sistema com a inclusão de 
estações não adquiridas num primeiro momento a futuras expan-
sões.   
Composição:  
A) Estação de Distribuição de Peças (x1)  

A estação  é  montada sobre  gabinete em aço com tratamento anti 
corrosivo e pintura epóxi provido de 04 rodízios giratórios sendo 02  
travantes, com dimensões de: comprimento 700mm, largura 350mm 
e altura 50mm. Sobre o gabinete  é  colocado um painel perfilado de  
alumínio para a montagem dos  módulos com dimensões compatí-
veis com o gabinete.  A estação inclui os seguintes módulos e com-
ponentes: 01 Magazine de peças (camisas) com atuador de dupla 
ação pneumático (curso:80 mm, diâmetro: 16 mm) com sensores  
indutivos de posicionamento e sensor óptico 24VDC, por reflexão de 
luz,  com fibra óptica para condução da  luz, montado no magazine;  
01 Módulo de transferência composto de atuador semi rotativo 180° 
(totalmente ajustável), pneumático com fins de  curso eletromecâni-
co, com  dimensões de: comprimento: 250mm, altura: 120mm; 01 
Sensor de vácuo com ajuste de ativação e sinal de saída digital de 
24 VDC;  01 Sensor óptico para  recepção de sinais de confirmação 
da estação posterior; 01 Terminal de válvulas compacto composto 
de três válvulas, sendo uma válvula 5/2 vias simples solenóide, uma 
válvula 5/3 vias duplo solenóide centro aberto e uma válvula gerado-

UND 1 178.000,00 178.000,00 
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ra de vácuo com expulsor incorporados.  O terminal possibilita am-
pliações futuras como conexão com protocolo de rede AS-interface 
ou Profibus DP;  01  Terminal de I/O com 8 Entradas e 8  Saídas, 
placa de circuito impresso e interface paralela de 24 pinos  (CEN-
TRONICS) para conexão com o  painel de controle com PLC; 01  
Unidade de tratamento de ar  comprimido composta de filtro de ar,  
regulador de pressão através de manipulo com sistema de trava e 
válvula de abertura e fechamento para passagem de ar comprimido;   
 B) Estação de Testes de Peças (x1) 

A  estação  é  montada sobre  gabinete em aço com tratamento anti 
corrosivo e pintura epóxi provido de 04 rodízios giratórios sendo 02  
travantes, com dimensões de: comprimento 700mm, largura 350mm 
e altura 750mm. Sobre o gabinete  é  colocado um painel perfilado 
de  alumínio para a montagem dos módulos com dimensões compa-
tíveis com o gabinete.A estação inclui os seguintes módulos e com-
ponentes: Um módulo elevador composto de atuador sem haste de 
dupla ação, dimensões: curso 200mm, diâmetro 12mm e atuador de 
expulsão, dimensões: curso 50mm, diâmetro 12mm; Um módulo 
composto de rampa com  furos para formação de “colchão de  ar”  
permitindo um perfeito deslizamento  de peças de trabalho e válvula 
reguladora de fluxo unidirecional para controle da vazão de escape;   
Um módulo de detecção com sensores digitais 24VDC: sendo um 
sensor óptico por reflexão difusa de luz e um sensor capacitivo. A 
sensibilidade dos sensores pode ser ajustada;  Um  sensor óptico 
por retro reflexão,  utilizado para impedir colisões entre o módulo 
elevador e elementos externos à estação;  Um sensor óptico para 
recepção de sinais de confirmação da estação posterior; Um emis-
sor óptico para emissão de sinais de  confirmação para estação 
anterior; Uma unidade de medição com um  sensor analógico de 
curso  aproximado de 25mm e precisão de 0.2%; Um módulo con-
versor analógico/digital com  função comparador incorporada,  com-
posto de uma entrada analógica  na faixa de 0–10V, dois potenciô-
metros para ajuste de valores mínimos e máximos de tensão e três 
saídas digitais configuráveis; Um  terminal de válvulas compacto  
composto de três válvulas, sendo  duas válvulas 5/2 vias  simples  
solenóide e uma válvula 5/3 vias  duplo solenóide centro fechado.  O  
terminal possibilita ampliações futuras como conexão com protocolo 
de rede AS-interface ou Profibus DP;  01 Terminal de I/O  com 8 
Entradas e 8 Saídas, placa de circuito impresso e interface paralela  
de 24 pinos (CENTRONICS) para  conexão com o painel de  
controle com PLC;  01 Unidade de tratamento de ar comprimido 
composta de filtro de ar, regulador de pressão através  de manipulo 
com sistema de trava e  válvula de abertura e fechamento para 
passagem de ar comprimido;   
C) Estação de Tratamento de Peças (x1) 

A estação  é  montada  sobre gabinete em aço com tratamento anti 
corrosivo e pintura epóxi provido de 04 rodízios  giratórios  sendo 02 
travantes, com dimensões de: comprimento 700mm, largura 350mm 
e altura 750mm. Sobre o gabinete deverá ser colocado um painel 
perfilado de  alumínio para a montagem dos módulos com dimen-
sões compatíveis com o gabinete.A Estação inclui os seguintes 
módulos e componentes: 
01 Mesa  rotativa indexada de pelo menos 06 posições, comandada 
por motor elétrico 24VDC; 01 Furadeira elétrica 24VDC;  01 Atuador 
elétrico linear com movimento no eixo Z para a  furadeira com duas 
chaves fim de curso de segurança;  01 Atuador  eletromagnético 
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com sensor indutivo  incorporado para teste do processo de furação 
da peça de trabalho;  01 Módulo de relés para acionamento dos 
motores elétricos;  01 Sensor óptico para recepção de sinais de 
confirmação da estação posterior; 01 Emissor óptico para emissão 
de sinais de confirmação para estação anterior; Terminal de I/O com 
8 Entradas e 8 Saídas, placa de circuito impresso e interface parale-
la de 24 pinos (CENTRONICS) para conexão com o painel de con-
trole com PLC;   
D) Estação de Manipulação de Peças (x1) 

A estação  é  montada  sobre gabinete em aço com tratamento anti 
corrosivo e pintura epóxi provido de 04 rodízios giratórios  sendo 02 
travantes, com dimensões de: comprimento 700mm, largura 350mm 
e altura 750mm. Sobre o gabinete é  colocado um painel perfilado 
de  alumínio para a montagem dos módulos com dimensões compa-
tíveis  com o gabinete. A Estação inclui os seguintes módulos e 
componentes: Um atuador sem haste para movimento no eixo X 
com curso total de 400mm. O atuador  é  montado  com rolamento 
de esferas para maior  precisão dos movimentos, três sensores 
magnéticos para detecção de posição;  Um atuador pneumático  
dupla ação para movimento no eixo  Z, curso aproximado de 
150mm, dois  sensores magnéticos para detecção  de fim de curso;  
Uma garra paralela  pneumática de precisão, com  adaptadores para 
trabalhar com peças de 40mm de diâmetro, com sensor óptico e 
cabo de fibra óptica para condução da luz, acoplado à garra;  Um 
buffer de entrada com sensor óptico e cabo de fibra óptica para 
condução da luz, acoplado;  Duas  rampas em perfil de alumínio, 
para  armazenagem de peças Um sensor óptico para recepção de 
sinais de confirmação da estação posterior;  Um emissor óptico para 
emissão de sinais de confirmação para estação anterior; Terminal 
de válvulas compacto composto de três válvulas, sendo duas válvu-
las 5/2 vias simples  solenóide e uma válvula 5/3 vias  duplo sole-
nóide centro fechado.  O  terminal possibilita ampliações futuras 
como conexão com protocolo de rede AS-interface ou Profibus DP;  
01 Terminal de I/O  com 8 Entradas e 8 Saídas, placa de  circuito 
impresso e  interface paralela  de 24 pinos (CENTRONICS) para  
conexão com o painel de controle com PLC;  01 Unidade de trata-
mento de ar comprimido composta de filtro de ar, regulador de pres-
são através  de manipulo com sistema de trava e  válvula de abertu-
ra e fechamento para passagem de ar comprimido;   
E) Estação de Separação (x1)   

A estação  é montada sobre gabinete  em aço com tratamento anti 
corrosivo e pintura epóxi provido de 04 rodízios  giratórios sendo 02 
travantes, com dimensões de:  comprimento 700mm, largura 350mm 
e altura 750mm. Sobre o  gabinete  é colocado um  painel perfilado 
de alumínio para a montagem dos módulos com  dimensões compa-
tíveis com o gabinete.   
A Estação inclui os seguintes módulos e componentes: 
01 Esteira transportadora, curso aproximado de 360mm;  01 Motor 
24VDC para o acionamento da esteira;  03 Sensores  ópticos sendo 
dois por reflexão difusa  e um por retro reflexão utilizados para de-
tecção de material nas esteiras;  01 Sensor indutivo utilizado para 
detecção e peças metálicas;  02  Desviadores ativos atuados  
pneumaticamente, para seleção do  fluxo de material na estação;  
01 Módulo de parada e liberação de peças, atuado pneumaticamen-
te;  03 rampas para armazenamento de peças;  01 Relé para co-
mando dos  motores elétricos das esteiras com  acionamento manu-



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

26 
 

al;  01 sensor óptico para  recepção de sinais de  confirmação da 
estação posterior; 01 Emissor óptico para emissão de sinais de 
confirmação para estação anterior; Terminal de válvulas  compacto 
composto de três válvulas,  sendo três válvulas 5/2 vias simples 
solenóide.  O terminal deverá possibilitar ampliações futuras como 
conexão com protocolo de rede AS interface ou Profibus DP;  01 
Terminal de I/O com 8 Entradas e 8 Saídas,  placa de circuito im-
presso e interface  paralela de 24 pinos (CENTRONICS)  para cone-
xão com o painel  de controle com PLC; 01 Unidade de  tratamento 
de ar comprimido  composta de filtro de ar, regulador de pressão 
através de manipulo com  sistema de trava e válvula de abertura e 
fechamento para passagem de ar comprimido.   
F) Painel de Comando com PLC (x5)   

Painel de controle  colocado na parte inferior de cada  gabinete, 
contendo controlador lógico programável, fonte de alimentação e  
Terminal de I/O com 8 Entradas e 8 Saídas, placa de circuito im-
presso e  interface paralela de 24 pinos (CENTRONICS).  O contro-
lador lógico possui as seguintes características:   Descrição: Pro-
gramável via interface Ethernet  integrada, através de software es-
pecífico do mesmo fabricante do  hardware, com ambiente de  pro-
gramação para o controlador;  Auto-crossover detection  –  Detec-
ção  do tipo de cabo ETHERNET conectado;  Armazenamento com-
pleto  dos dados dos programas, símbolos,  descrições e comentá-
rios na memória da CPU;  Serviços de comunicação  integrados: 
TCP/IP, UDP, ISO em  TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO);  
Não necessita de bateria para manter os dados;  Funções para 
contagem, controle em malha fechada e posicionamento; Autotune 
para função PID;  Contador e pulsos de saída rápidos; Alimentação 
24VDC para encoder incluído na CPU;  Modular, com possibilidade 
de expansão para módulos de entradas, módulos de saídas e inter-
faces de comunicação; Sem divisão fixa entre memória de programa 
e área para armazenagem de dados na memória principal;  Relógio 
em tempo real;  Cartão de memória opcional para transferência de 
programas, up-date  de firmware ou armazenagem adicional para 
qualquer tipo de dado;  É fornecido cabo ETHERNET de 2m; Dados 
técnicos:  Alimentação: 24VDC; - Interface Ethernet RJ45 integrada; 
Memória de trabalho integrada (dados e programas): 50Kbytes;  
Contadores integrados: 06; Freqüência para contagem: 100kHz; 
Medidor de freqüência integrado; Controlador PID integrado;   
Relógio em tempo real;  Grau de proteção IP20; - Entradas digitais 
(24 VDC): 16; - Saídas digitais (24 VDC – 500 mA): 16; Área para 
endereçamento de I/O: 1024 bytes.  As quantidades de  entradas e 
saídas solicitadas podem  ser consideradas as integradas em  CPU 
e eventualmente cartões  específicos de entradas e saídas sobres-
salentes.  Software de programação:  Em Inglês; Ambiente gráfico 
padrão Windows XP ou superior;  Do mesmo fabricante do hardware 
fornecido;  Linguagens de  programação: LADDER  (LAD) e Dia-
grama de Blocos de  Funções (FBD);  Verificação Online dos pro-
gramas carregados na CPU; Parametrização e configuração de 
hardware;  Esta sendo fornecida uma licença para cada PLC.   
G) Painel de Comando (x5)   

Painel de Comando  para cada estação, contendo as  seguintes 
características: Material do Painel: Alumínio;  Botões pulsadores: 03;  
Chave comutadora: 01;  Indicadores (LED): 04;  Interface para Con-
trolador Lógico : Conector IEEE488, 8I/8O.   
H) Jogo de peças de manipulação (x1)  
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Jogo de peças cilíndricas de manipulação, contendo: 04 peças ver-
melhas, altura de 25 mm; 04 peças pretas, altura aproximada de 
22,5 mm; 04 peças prateadas, altura de 25 mm. Diâmetro das pe-
ças: externo 40 mm, interno 30 mm.   
I) Documentação Técnica (x1)  

 Esta sendo  fornecido um jogo de  documentação técnica em mídia  
eletrônica contendo: Exercícios e soluções para todas as estações;  
Desenhos, diagramas de circuitos elétricos, pneumáticos, bem como 
programas dos PLC´s para todas as estações;  Manuais de monta-
gem passo a passo das estações;  Apresentações ilustrando temas 
relacionados à mecatrônica. Vídeos ilustrativos demonstrando a 
montagem de cada estação.   
J) Software de Simulação das Estações (x6)   

Sistema para a simulação gráfica 3D e programação de estações 
controladas por controladores lógicos programáveis. Possui um 
ambiente virtual de aprendizado em mecatrônica que  possibilite a  
familiarização com o modo de operação e a estrutura das  estações, 
a programação e teste de  aplicativos, além de procedimentos para 
a busca de falhas e defeitos.  Possui recursos como:  Modelos gráfi-
cos em 3D de processo  para todas as estações de  manipulação; 
Simulação do  comportamento dinâmico dos atuadores elétricos e 
pneumáticos em  tempo real; Simulação real do funcionamento de 
sensores e detecção de colisões entre componentes;  Modo “teach” 
que permite  o ajuste para movimentos  passo a passo dos atuado-
res; Permite criar uma seqüência de movimentos para o atuador 
sem  necessidade de programação, permitindo assim a operação 
manual de atuadores para facilitar o desenvolvimento de programas 
e diagnóstico de erros;  Simulação de defeitos e falhas mecânicas, 
elétricas, pneumáticas e funcionais; com análise do desempenho 
dos alunos na busca e correção dos problemas;  CLP virtual para 
controlar aplicações mecatrônicas; Interface OPC para controle 
virtual das Estações;  Exibição “on line” de passos executados  
individualmente, Exibição “on line” do status das entradas e saídas;  
Amostras de programas para todos os modelos de processos estão 
disponíveis; Material didático  completo das Estações com toda  
documentação técnica relativa;  Proteção por senha para inserção 
ou modificação das falhas;  Seleção de diversas falhas para cada 
componente;  Histórico das tentativas de solução das falhas pelos 
alunos.   
K) Interface de Comunicação (x5)  

Estão inclusos 05 conjuntos de Interface de comunicação entre o 
computador e o equipamento, cada uma com 08 entradas digitais e 
08 saídas digitais, com indicação óptica através de led´s; conector 
DB15 para 04 entradas analógicas de 0 a 10VDC e 02 saídas ana-
lógicas de 0 a 10 VDC.  A interface possui pelo menos 01 entrada e 
01 saída óptica para comunicação, seletor para visualização dos 
valores analógicos através de display LCD. Conector padrão Cen-
tronics de 24 vias, conector padrão DB15 e conector DB9 para serial 
RS232.  Alimentação 24VDC, três chaves de configuração de co-
municação.  Capacidade para comunicar via protocolo padrão OPC.  
L) Treinamento:  

Está incluso treinamento operacional e tecnológico de 40 horas a 
ser realizado no local de instalação dos equipamentos.   
M) Garantia Mínima de 18 meses 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : COEEL 
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21  

Objeto: Sistema Modular de Produção 
Descrição Detalhada: O módulo de inspeção por câmera consiste 

de uma câmera colorida inteligente, um atuador pneumático linear, 
uma rampa e um desviador. O módulo é fornecido completamente 
montado com terminal de válvulas e com um terminal para as cone-
xões elétricas.  
O módulo de inspeção por câmera pode ser facilmente combinado 
com as esteiras que compõem a linha de produtos Transfer System, 
porém  ele  também  pode ser  
utilizado isoladamente, stand alone. O atuador pneumático linear 
permite que as peças de trabalho sejam ejetadas pelo desviador 
(corrediça). A posição dessa corrediça é monitorada por um sensor 
difuso ótico.   
O atuador é acionado por um manifold de válvulas (terminal de vál-
vulas). O atuador  linear deve ser posicionado por meio dos senso-
res finais de curso, que  
estão posicionados no corpo do atuador.  Um sensor de barreira 
monitora a área de saída de peças do módulo.  A câmera verifica as 
propriedades da peça de trabalho.  Todos os sinais de entradas e 
saídas são alimentados por um terminal elétrico único de conexão. A 
câmera colorida possui um poderoso processador de imagem e 
possui integração via I/O, CAN bus e interface Ethernet.  
A câmera é fornecida com software de configuração e de processa-
mento de imagens amigável.  
Informações da Câmera  

Resolução  640 x 480 pixels  
Montagem da Lente  Montagem C   
Largura  45 mm  
Altura  45 mm  
Comprimento  139.4 mm  
Entradas  Input 1: Trigger signal,   
Input 2: Transfer inputs  
N.º Max. de Programas Test 256  
Sorting function  Up to 16 types/test programs 
Saídas - Output 1: Ready to operate,  Output 2 and Output 3 config-
urable: Good part, Reject part, Correctly aligned, Incorrectly aligned, 
External lighting  
Corrente máxima total  1.5A a 24 V outputs  
Tensão de operação  24 VDC  
Variação de tensão admitida +/- 10 %  
Temperatura de Armazenamento -10 - 60 ℃  

Grau de proteção  IP65  IP67  
Condições Ambientes  Screening against extreme external light 
influences  Ambient air as clean as possible  
Temperatura de Trabalho  -10 - 50 ℃ Peso  182 g 

Tempo de Exposição  27 µs - 1,000 ms   
Taxa (frame)  150 fps  Tipo de Sensor   Cor  
Distância de Operação  Depende da lente escolhida  
Conexão de rede  Ethernet interface CAN interface IEEE802.3U 
(100BaseT) 100 Mbit/s TCP/IP.  
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
Setor : COEEL. 

UND 01 71.393,00 71.393,00 

22  

Objeto: Acessórios para integração de Software de Simulação 
com bancada eletropneumática. 
Descrição Detalhada: Conjunto composto por: 
 a) conversor DA (Digital/analógico), Interface de comunicação entre 

UND 2 2.956,00 5.912,00 
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o  computador e o equipamento, com 08 entradas digitais e 08 saí-
das digitais, com indicação óptica através de led´s; conector DB15 
para 04 entradas analógicas de 0 a 0VDC e 02 saídas analógicas de 
0 a 10VDC.  Interface com  01 entrada e 01 saída óptica para comu-
nicação. Seletor para visualização dos valores analógicos através de 
display  LCD. Conector padrão  Centronics  de 24 vias, conector 
padrão DB15 e conector  USB com cabo de comunicação com com-
putador pessoal. Alimentação 24VDC. Protocolo de comunicação via 
padrão OPC. 
b) Placa didática padrão ER para conexões elétricas entre conversor 

e outros hardwares como componentes eletropneumáticos. 
c) Cabo com conector Centronics 24 vias para conexão da placa 

didática padrão ER. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
Setor : COEEL. 

23  

Objeto: Controlador Lógico Programável (CLP) 
Descrição Detalhada: Controlador Lógico Programável modular 

com possibilidade de expansão para módulos de I/O e módulos de 
comunicação, alimentação 24 Vdc, download via Ethernet, tempo de 
ciclo aproximadamente 0,1µs/bit; 12µs/word, disponibilidade de 14 
entradas digitais PNP 24 Vdc, 10 saídas digitais a transistor PNP, 
com capacidade de carga de 0,5A, 2 entradas analógicas (0  –  10 
Vdc) e 1 saída analógica (0 – 10 Vdc). Contador PID integrado à 
CPU com função autotune, serviço de comunicação integrado 
(TCP/IP, UDP, ISO on TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO), 
relógio tempo real, alimentação 24 Vdc para encoder incluído na 
CPU, cartão de memória opcional para transferência de programas, 
up-date de firmware ou armazenagem adicional para qualquer tipo 
de dado. O CLP possibilita a simulação de  entradas e saídas  para 
realização de testes de funcionamento. Classe de proteção IP20 O 
controlador lógico programável é fornecido com cabo ethernet/ Pro-
finet para comunicação entre CLP e PC e software de programação. 
Software de programação STEP 7 Basic V11  –  integrado com 
plataforma TIA Portal. Software utilizado para programação do CLP 
e dos modelos de Interface Homem Máquina (IHM) compatíveis ao 
controlador. Linguagem de programação Ladder (LAD) e diagrama 
de blocos de funções (FBD). Parametrização e configuração de 
Hardware, com possibilidade de auto configuração online.   
Placa de interface de entradas e saídas para integração ao  
Controlador Lógico Programável. Disponibiliza as 16 entradas digi-
tais e as 16 saídas digitais, com acoplamento  
a relés, para acionamento de cargas (até 5 A) em bornes  
para cabo tipo banana de diâmetro 4mm. Placa de interface de 
entradas e saídas para integração ao Controlador Lógico Programá-
vel. Disponibiliza as 16  
entradas digitais e as 16 saídas digitais, a transistor, em  
bornes para cabo tipo banana de diâmetro 4mm. Cabo de ligação 
padrão Syslink. Compatibilidade com ambiente gráfico padrão Win-
dows com as seguintes características:  
•Windows XP Home SP3  
•Windows XP Professional SP3  
•Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (32 Bit)  
•Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 
(32 Bit)  
•Windows 7 Home Premium/ Professional/Enterprise (64 Bit)  
•Windows 7 Home Premium/ Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 

UND 1 4.015,00 4.015,00 
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(64 Bit). 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : COEEL. 

24  

Objeto: CAMARA INCUBADORA TIPO BOD 
Descrição detalhada: 

-Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticor-
rosiva. 
-Câmara interna poliestireno. 
-Isolação da câmara em poliuretano. 
-Circulação de ar pôr micro-ventiladores. 
-Sistema de refrigeração pôr compressor hermético. 
-Capacidade 334 litros. 

-Controle de temperatura microprocessado digital. 
-Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2ºC 
abaixo e acima do setpoint, com alarme áudio/visual e desligamento 
de todo 
sistema para evitar a perda de materiais incubados. 
-Sensor de temperatura PT 100. 
-Resistência Aletada Blindada em Aço Inox . 
-Alimentação 220 volts,  
- Potência 1000 watts. 
-Faixa de Trabalho: Temperatura: -10ºC a 60ºC, resolução 0,1ºC. 
- Dimensões externas aproximadas: L= 600 x P= 650 x A= 1615 mm 
- Dimensões internas aproximadas: L= 550 x P= 550 x A= 1150 mm 
OBS: Acompanha manual de instrução, 3 prateleiras. 
-Catálogo online dos equipamentos em site da empresa 
- Garantia de pelo menos 12 meses do produto 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND     1      6.200,00 6.200,00 

25  

Objeto: MESA AGITADORA ORBITAL 
Descrição detalhada: 

- Agitação: 30 a 200 rpm 
- Controle de agitação: analógico 
- Motor: corrente contínua 100W 
- Capacidade: 12 erlenmeyer de 125 mL ou 12 x 250 mL ou 8 x 500 
mL 
- Gabinete: em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura 
eletrostática. 
- Dimensões: L=370 x P=300 x A=170 mm (sem plataforma) 
- Peso: 16 kg 
- Potência: 100 Watts 
- Tensão: 220 Volts. 
- 02 pçs. Fusível extra. 
- Manual de Instruções com Termo de Garantia. 
-Treinamento e instalação dos equipamentos; 
-Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND      1        4.300,00 4.300,00 

26  

Objeto: MEDIDOR DE PH MICROPROCESSADO DE BANCADA 

-Aplicação: Mede pH/mV/ORP e temperatura. 
Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive a álcool. 
Estrutura: 
- caixa em ABS, livre de corrosão 
- medidas em mm.: L= 230 X P= 210 X A= 110 
- peso 3 kgs 
PH: 

UND     4        1.300,00 5.200,00 
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- pH = faixa de trabalho: 
 -2.00 a 20.00; resolução: 0,01; exatidão: mais ou 
menos 0,01, incerteza: mais ou menos 0,01. 
- mV = faixa de trabalho: -1999 a +1999; resolução: 0,1; exatidão: 
mais ou menos 0,1; incerteza: mais ou menos 1. 
- calibração automática, aceita vários tipos de tampões. 
- tampões de pH aceitos: 6,86; 7,00; 7,01/4,00; 9,00; 9,18 e 10,00. 
- display alfanumérico de duas linhas, 16 caracteres, fornece men-
sagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. 
- verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções 
tampão, informando em caso de problemas 
- informa a sensibilidade do eletrodo 
- leitura simultanea do pH e temperatura da solução. 
- indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a 
leitura. 
- compensação de temperatura automática ou manual. 
Temperatura: 
- sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o 
equipamento 
como termômetro 
- temperatura = faixa de trabalho: -5 a 120 ºC; resolução:0,1 ºC; 
exatidão: 
mais ou menos 0,1ºC; incerteza: mais ou menos 0,2 ºC. 
Acessórios: 
- suporte individual para eletrodo e temperatura 
- 01 eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas 
- 01 sensor de temperatura em aço inox 
- soluções tampão pH 7,00 e 4,00 
- saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, 
mV e da temperatura. 
- manual de instruções 
Energia: 
- fonte de alimentação externa, funciona de 90 a 240 AC, 50/60hz 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB  

27  

Objeto: MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO MICROPROCES-
SADO PORTÁTIL 

Descrição detalhada: Medidor de oxigênio dissolvido microproces-
sado 
-Faixa de medição: 0 a 60 mg de O2/litro, 0 a 30% de O2 Gasoso, 0 
a 100% de sat. 
Seleção de Resolução: 1 / 0,1 / 0,01 
Precisão Relativa: Melhor que 2% 
Faixa de temperatura: 0 a 60°C 
Principio de Medição: Célula polarográfica de Clark 
Célula: Célula de Ag/Pt em corpo de Poliacetal com membrana de 
PTFE de 25 μm 
Comp. de Temp. Autom.: 0 a 60°C 
Comp. P.Barométrica Autom.: 0 até 10.000 mts de altitude 
Comp. Salinidade Autom.: 0 a 40 partes por mil. 
Memória p/Registro: até 99 leituras 
Alarmes: De máximo e mínimo 
Alimentação: Bateria recarregável 
Tempo de uso: 10 horas 
Tempo de recarga: 6 horas 
Dimensões aproximadas: 195 x 145 x 125 cm 

UND      2        4.900,00 9.800,00 
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Peso aproximado: 0,5 kg. 
- Acessórios que acompanham: Célula polorográfica (DM-C01), Kit 
de membranas, Kit de agitação para DBO (, Kit da célula, Manual de 
instruções 
-Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
- Garantia de 12 meses 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB  

28  

Objeto: GPS DE NAVEGAÇÃO 
Descrição detalhada: 

- Antena GPS de alta sensibilidade com HotFix, compatível com 
WAAS 
- equipamento robusto e à prova de água  
- Mapa mundial com contornos de relevo, integrado  
- Entrada de cartões micro-SD para mapas adicionais 
- Partilha via wireless de mini imagens, rotas, trajetos, pontos de 
interesse pessoais e geocache entre unidades compatíveis  
- Display de LCD de 2.6”, a cores, de fácil leitura mesmo sob luz 
solar (160 x 240 pixéis)    
- Bússola de 3 eixos, fornecendso indicações com precisão mesmo 
quando o equipamento não está nivelado  
- Altímetro barométrico que capta alterações de pressão para 
calcular com precisão a altitude e ajuda a monitorizar o tempo  
- Bateria até 20 horas, 2 AA ou lítio recomendado 
 - Embalagem deve incluir cabo USB, pulseira e manual do usuário 
-Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
- Garantia de 12 meses 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB  

UND     3       2.050,00 6.150,00 

29  

Objeto: CONDUTIVIMETRO DIGITAL DE BANCADA 
Descrição detalhada: 

-Equipamento microprocessado que permite a análise de condutivi-
dade e temperatura, além de sólidos totais dissolvidos (STD, a partir 
de programação do fator), de soluções aquosas e alcoólicas, com 
alta precisão e repetibilidade; 
-Visor alfanumérico que apresenta os valores de condutividade e 
temperatura simultaneamente. Durante o manuseio, o visor mostra 
ao usuário informações passo-à-passo, evitando erros operacionais. 
A leitura torna-se estável após alguns segundos, garantindo dessa 
forma uma leitura confiável. 
-Características gerais: 
- Faixa de leitura de condutividade em soluções aquosas: 0 até 
200.000 µS/cm com seleção automática. 
- Faixa de leitura de condutividade em soluções alcoólicas : 0 até 
200.000 µS/cm com seleção automática. 
- Exatidão e incerteza para condutividade: 2% fundo de escala; ± 1% 
- Faixa de leitura de temperatura: -5º até 120ºC; resolução 0,1º C 
- Exatidão e incerteza para temperatura: ± 0,3º C; ± 0,2ºC 
- Voltagem: 110/220 VAC por chave seletora 
- Saída: serial RS232C para conexão à PC e coleta dos valores 
condutividade e temperatura 
- Conector da célula: tipo BNC e do termocompensador tipo RCA 
- Acompanham o equipamento : 01 CÉLULA de condutividade para 
água, ref. TEC-4MP-D, 
K=1 elevado -1, com 1 metro de cabo e conector BNC, termocom-

UND     3      1.700,00 5.100,00 
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pensador em aço inox, 
soluções padrão de condutividade 146,9 mS/cm, suporte para célula 
e termocompensador 
- Acompanhado de manual de Instruções 
- Garantia de 12 meses 
-Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

30  

Objeto: MICROSCÓPIO TRIOCULAR 1600X 
Descrição detalhada:  
Microscópio Triocular 1600x com platina móvel 

Aumento: 40X 1600X 
* Tubo Trinocular com ajuste interpupilar 55mm ~ 75mm, ajuste de 
dioptria nas duas porta ocular, inclinado 45º, rotação 360º com pino 
de trava, sistema anti-fungo, sistema de imagem simultânea p/ 
ocular e saída trino. 
* Adaptador para câmera de vídeo 
* Platina mecânica com área 140x140mm, movimento X 70mm Y 
45mm em botões conjugados a direita, escala vernie. 
* Focalização: 
- Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. 
- Macro e Micro conjugado em botões bilaterais, ajuste de tensão e 
parada automática. 
* Iluminação: Lâmpada halógena 6V 20Wcom ajuste de intensidade 
laminosa. 
* Espelho para trabalho com luz natural, filtro azul 32 mm e verde 
32mm. 
* Tensão de entrada: 220V 60HZ 
- Garantia de 12 meses 
-Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : CEAMB 

UND      6       2.300,00 13.800,00 

31  

Objeto: MEDIDOR DE FLUXO - MOD. FP-211 
Descrição detalhada:  

- Medidor de velocidade da água em rios, visando obter a vazão; 
-Permite medição até 4,5 m de profundidade. 
- Haste construída em alumínio anodizado com baixo peso. 
- Display em LCD de medida da velocidade real. 
- Tipo de sensor: Helice sonda resistência e protegida com corrente 
eletromagnética 
- Equipamento com garantia de, no mínimo, 1 ano. 
- Intervalo de leitura da velocidade: 0,1 a 4,5 m/s) 
- Energia: bateria interna tipo relógio – tempo de vida de 1 ano 
- Temperatura de operação: 0 a 35 

o
C 

- Garantia de 12 meses 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : CEAMB 

UND   01 9.200,00 9.200,00 

32  

Objeto: MEDIDOR DE VAZÃO ULTRA-SÔNICO PORTÁTIL 
Descrição detalhada:  

Instalação: Portátil tipo Clamp-on 
· Faixa de Medição: -12 à 12 m/s (bidirecional) 
· Precisão: ±0,5% do valor medido 
· Repetibilidade: ±0,2% 
· Faixa de Diâmetros de Tubulação: 1” à 200” (25mm à 5000mm) 
· Display: LCD 
· Cartão SD de 1GB para armazenamento de dados (aprox. 512 

 
 

UND 

 
 

01 

 
 

30.000,00 
30.000,00 
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dias) 
· Bateria Recarregável de 08 horas integrada + Bateria externa para 
até 24 horas 
· Carregador de bateria incluso 
· Saída 4-20mA 
· Comunicação via Bluetooth com PDA para configuração e aquisi-
ção de dados (incluso) 
· Classificação do invólucro: IP-65 (NEMA 4X) 
· Temperatura de operação dos transdutores: -40ºC à 80ºC 
· Comprimento do cabo: 5 metros 
· Transdutores: 01 par de transdutores em rack magnético 
· PDA: Palm Tungsten TX, comunicação via infra-vermelho, USB e 
bluetooth. 
· Acessórios: abraçadeira para instalação em tubos plásticos, graxa 
de acoplamento sônico, certificado de 
calibração, carregadores de bateria (PDA e transmissor), cabo de 
saída 4-20mA, trena 5m, software para 
geração de planilhas e gráficos em ambiente Windows, maleta para 
transporte 
-Chassi de alumínio fundido em matriz 

· Garantia: 18 meses 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

33  

Objeto: BOMBA DE AFERIÇÃO DE MANÔMETRO 
Descrição detalhada:  
Características: Sendo robusta, portátil, precisa e de fácil utiliza-

ção, o modelo 800.D, utiliza o método de intercomparação com um 
manômetro digital ou analógico (ver em opcionais). A pressão é 
gerada hidraulicamente, utilizando água ou óleo, possui ainda, uma 
entrada auxiliar de pressão, onde pode ser alimentada com ar com-
primido ou nitrogênio, instalando-se um regulador de pressão. Gi-
rando, manualmente, o fuso central, obtém-se vácuo, baixa ou alta 
pressão, com excepcional estabilidade de 0,01 mmCA, quando 
utilizado ar e ajuste fino (ver em opcionais).  
Um conveniente segundo estágio eleva a pressão rápida até o ponto 
desejado, podendo ainda ser utilizado como ajuste fino. 
-Aplicação: Ideal para calibração de manômetros, pressotatos, 

transmissores de pressão, manovacuômetors e vacuômetros, em 
bancada ou no campo. 
-Faixas de Pressão: 0 a 800Bar 

- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND      01     15.000,00 15.000,00 

34  

Objeto: DETECTOR DIGITAL PORTÁTIL MULTIGÁS 
Descrição detalhada:  

Detector digital portátil multigás: oxigênio(O2), monóxido de carbo-
no(CO), sulfídrico(H2S) e hidrocarboneto(HC) e com alarme sonoro, 
visual e vibratório 
 
Características: 

-  Monitoração de quatro gases e exibição de gases combustíveis 
simultâneas, O2, CO e H2S. 
-  LCD (mostrador de cristal líquido) com luz de fundo, para fornecer 
uma informação completa e compreensível, em um relance. 

UND     02       4.200,00 8.400,00 
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- Alarmes sonoro e vibratório distintos para as condições de gás 
perigoso e alarmes sonoros para mau funcionamento do aparelho. 
- Controle por microprocessador para dar um uso fácil e confiável, e 
capacidadesavançadas. -  Datalogging incluindo dados de tendência 
do intervalo e dados de tendência do alarme. 
-  Exibe alarmes STEL/TWA e de ultrapassagem da faixa. 
-  Leituras de manutenção do pico. 
- Função de horário residente. 
-  Caixa plástica de alto impacto blindada de RF, em tamanho bas-
tante compacto e de peso leve. 
-  Grampo jacaré giratório para monitoração de gás com as mãos 
livres (grampo de cinto opcional). 
Especificações técnicas: 
Display: LCD, cristal líquido com iluminação automática  
Principio de detecção: Combustão catalítica, célula galvânica, 

célula eletroquímica 
Método de amostragem: Difusão natutal, aspirador manual ou 

bomba de sucção automática (opcional) 
Temperatura de funcionamento: -20°C a 50°C 
Tempo de resposta: Dentro de 30 segundos (T90) 
Escalas: 

 0 a 100%LEL 
0 a 40%VOL (O2) 
0 a 100ppm (H2S) 
0 a 500ppm (CO) 
Tamanho: 70 x 75 x 25mm 

- Garantia do Fornecedor: 12 meses 
- Acompanha manual de instruções 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

35  

Objeto: DECIBELÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL  
Descrição detalhada:  

Características: Saída RS-232, Leitura MáximaCongelamento de 
Leitura, Desligamento Automático 
Indicação de bateria E Saída AC/DC. 
Especificações técnicas: 
Display:LCD, cristal líquido 
Resolução:0.1dB 
Precisão:±1dB 
Microfone:Tipo de condensador elétrico de ½ polegada 
Escala de frequência:20 a 12.500Hz 
Ajuste de alarme:30 a 130dB 
Linearidade:50dB 
Seleção de Escalas:Manual 
Conformidade com:IEC651 a ANSIS 1,4 Tipo II 
Alimentação:4 pilhas de 1.5V (AAA) ou 6V DC 
Tamanho:236 x 63 x 26mm 
Peso:170g 
Fornecido com:Protetor de vento, maleta para transporte e manual 

- Garantia do Fornecedor: 12 meses 
- Acompanha manual de instruções 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, Setor : 
CEAMB 
 

UND     02        900,00 1.800,00 

36  
Objeto: BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 
Descrição detalhada: 

UND      02        3.000,00 6.000,00 
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- Capacidade: 3100g 
- Precisão: 0,01g 
- Repetitividade: <0,01g 
- Linearidade: +0,02g 
- Display: LCD retroiluminado 
-Gabinete externo em plástico e interno em alumínio injetado pro-
porcionando alta resistência a corrosão; 
-Calibração semi-automática através de peso externo; 
-Sistema mecânico de proteção a sobrecarga, teclas únicas para 
ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente; 
-Prato de pesagem 160 mm; 
-Dimensões: 220 x 325 x 105 mm; 
-Alimentação 110/220 V ( Bivolt ). 
- saída serial 232 
- Unidade de pesagem: grama, kilograma 
(Aprovada pelo INMETRO ). 
- Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

37  

Objeto: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA 
Descrição detalhada: 

-Balanca semi-analitica com capacidade 8200g; 
- leitura 0.1g; 
- tamanho do prato 170 x 180mm; 
- equipada com o inovador mecanismo UniBloc que proporciona 
resposta rapidas; 
- excelente estabilidade e durabilidade; 
-poderoso recurso suporta qualquer aplicacao; 
- calibracao automatica com peso externo (peso nao inclue neste 
orcamento); 
- relogio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO; 
- display de cristal liquido; 
- conversao de unidades; 
- funcao contagem de pecas; 
- funcao windows; 
- saida RS 232. 
tensão: 220 V ou bivolt 
- Garantia do Fornecedor: 12 meses 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND     01        3.100,00 3.100,00 

38  

Objeto: MEDIDOR DE ÁREA FOLIAR DE PLANTAS 
Descrição detalhada: 

- Aparelho medidor de área foliar de plantas 
-Sistema rápido de análise de Imagem Windias, modelo completo 
WD-R3-110. Incluindo: Software WD-SW3, Suporte para Câmera 
WD-CS1, Câmera colorida com porta USB WD-CAM-R1, Lentes de 
precisão WD-LEN-1, Caixa de Luz WD-LB1-110, Luzes de Projeção 
WD-OL1-110 (com lâmpadas extras), folhas de acrílico e Conveyor 
Belt CB110/60. O Windias mede a área foliar rápida e precisamente. 
O sistema utiliza imagens coloridas para medir a porcentagem de 
área foliar doente. Com a opção de um Conveyor Belt, o Windias 
pode processar até 800 folhas por hora. O Conveyor Belt também 
permite ao sistema medir folhas longas O usuário pode estabelecer 
três efeitos de cores: O primário define as principais zonas de inte-
resse, tais como o tecido saudável; o secundário e o terciário pode 
definir áreas doentes e/ou danificadas por insetos. As cores são 

UND     01        8.200,00 8.200,00 
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estabelecidas com um único clique. As imagens capturadas pelo 
Windias podem ser editadas na tela do PC caso seja necessário 
retocar as áreas limitrofes, separar objetos, remover defeitos e pre-
encher áreas com cores. O Windias mede área, perímetro, compri-
mento, largura, circunferência, forma e alongamento. As imagens 
podem ser importadas do Windias em formatos .bmp, .jpg e .tif e os 
dados podem ser salvos como .txt e facilmente exportados ao Excel. 
tensão: 220 V ou bivolt. - Garantia de 12 meses,  acompanha manu-
al em português 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
Setor : CEAMB 

39  

Objeto: AGITADOR DE TUBOS VORTEX 
Descrição detalhada:  

-Agitador de tubos tipo vortex, próprio para a homogeneização de 
volumes de amostras em micro tubos de 1,5 ml a 50 ml; 
- Modo de operação contínuo e modo de operação através de toque 
(pulso);  
Design compacto;  
-Mecanismo de agitação de alta resistência;  
-Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptá-
culo 
-Pés de borracha para fixação na bancada;  
- Velocidade de 3.800 rpm;  
Dimensões: L= 145mm x P= 130mm x A= 160 mm;  
- Potência do motor: 130w. 
-Tensão de funcionamento: 220 volts 
- Catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
- Garantia de 12 meses 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND    03       1.100,00 3.300,00 

40  

Objeto:  BANHO MARIA DIGITAL MICROCONTROLADO  
Descrição detalhada:  

- Faixa de trabalho 10.1 a 100.0(C) graus Celsius: 
 (aquecimento Temp. ambiente +2 a ebulição) 
- 3 modos de resolução 0,01 / 0,1 / 1 (padrão em 0,1) 
- Precisão ±0,4 
- Controle 0,1 
- Uniformidade ± 0,3 (com agitação) 
- Sensor tipo PT-100 3 fios 
Agitação: 
- mecânica / magnética 
- 2 modos para ajuste, ligado / desligado 
Auto-abastecimento (opcional - especial): 
- chave bóia com anel de peso para variação do controle no nível de 
água 
- ajuste da configuração da chave bóia (aberta / fechada) 
Temporizador interno (opcional 
especial): 
- temporizador interno 1 a 9999 min para auto-desligamento 
- precisão ±0,06% 
- Controle 1 min 
Utilitários: 
- registro de memória para auto-recuperação dos parâmetros de 
controle 
- auto-tune para calibração de potência x controle aquecimento 
- ajuste do ganho de aquecimento x suavidade no controle de tem-

UND     01      3.900,00 3.900,00 
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peratura 
- ajuste da curva de resposta do sensor (coeficiente angular / linear) 
- ajuste de 1 a 99 do brilho do display 
Memória: 
- Memória permanente do estado de configuração para restaurar o 
estado de funcionamento durante falha de energia, uma vez que o 
recurso seja previamente ativado pelo usuário. 
Mostrador: 
- 2 Displays 7seg de 4 dígitos cada. 
Estrutura: 
- Bandeja em aço inoxidável 304 
- Cuba em aço inoxidável 304 
- Gabinete em aço SAE 1020 com pintura eletrostática 
- Resistência blindada em aço inoxidável 304 
Dimensão útil da cuba (mm): L=550 x P=300 x A=110 / ~ 18 litros 
úteis. Dimensão total (mm): L=570 x P=390 x A=280 / 11 kg 
Chave geral com indicação luminosa quando ligado. 
Cabo de energia com conexão tipo tripolar (com fio terra) padrão 
IEC. Potência em pleno funcionamento (220 V): 1400W +/- 5% 
Acompanha o equipamento: 
- 01 Tampa em aço inox com 06 anéis redutores 
- 01 Grade protetora da resistência. 
- 01 Barra magnética 
- 02 Fusíveis extras 
- Opcional, Capela em Aço inox 
- Manual de Instruções com Termo de Garantia de pelo menos 12 
meses 
-Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
- Garantia de 12 meses 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

41  

Objeto:  DEIONIZADOR DE ÁGUA 
Descrição detalhada:  

-Deionizador de água com capacidade para 
50 litros. 220V, Bifásico. 
-Remove os sais dissolvidos na água, produzindo água deionizada, 
dando-lhes uma pureza iônica superior a da água bi-destilada. 
-Com baixo consumo de energia e não necessitando água para 
refrigeração. 
-Aplicação nos laboratórios de análises clínicas, hospitais, farmá-
cias, água para bateria, água para reciclagem de cartuchos de im-
pressora, água para alimentação de 
aquário, etc. 
-Trabalha com resinas de troca iônica (catiônica e aniônica) que 
estão na mesma 
coluna. 
CARACTERÍSTICAS: 

- Confeccionado em plástico PVC 
- Possui sensor condutivímetro de alarme ótico (alertando da neces-
sidade da troca da 
coluna). A lâmpada vermelha da célula condutimétrica indica quando 
há necessidade de 
troca da coluna intercambiável 
- Condutividade : 0,7 a 4,0 m S/cm 
- Resistividade : 1,5 a 0,3 M xcm 
- pH: 5 a 8 

UND 02        1.100,00 2.200,00 
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- Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm 
- Dimensões (cm): diâm. 20 x h 77 
- Vazão: 50L 
- Elemento: 5 l de resina mista (rendim.900 l) 
- Potência (W): 9 
-ACOMPANHA: COLUNA deionizadora cap. 50 litros. 
- Manual de Instruções com Termo de Garantia de pelo menos 12 
meses 
-Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

42  

Objeto:  SELADORA ELETRÔNICA PARA USO EM ANÁLISE DE 
COLIFORMES 
Descrição detalhada:  

- seladora eletrônica 230v utilizada para distribuir e selar 100ml de 
amostra de água nas cartelas de 97 ou 51 cavidades, 
para quantificação de coliformes totais e e.coli através do método do 
substrato definido enzimatico onpg-mug 
embalagem: 1 unidade 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual de instruções 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor: CEAMB 

UND 1 15.000,00 15.000,00 

43  

Objeto: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGO  
Descrição detalhada:  

- Conjunto motobomba centrífuga multiuso, 
- Rotor do tipo fechado, reforçado com fibra de vidro; 
- material da carcaça em termoplásticos reforçados com fibra de 
vidro, de forma a não contaminar o líquido bombeado; 
- Vedação do eixo: selo mecânico; 
- conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de 
aço inox e as Faces de vedação em grafite e cerâmica.  
- Temperatura de Trabalho do líquido ate 70ºC 
- Motor elétrico: ½ CV, II pólos, monofásico, 1750 RPM, 60 HZ ten-
são de 110 V ou 220 V, eixo em aço carbono,  Grau de Proteção: IP 
21, Isolamento: Classe “B”,  
- Faixa de altura manométrica: 5 a 20 mca; 
- Faixa de vazão mínima: 2 - 15m

3
/h. 

- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB  

UND 6 900,00 5.400,00 

44  

OBJETO: SONDA MULTIPARAMETRO PORTÁTIL PARA ANÁLI-
SE DE QUALIDADE DE ÁGUA 
Descrição detalhada:  

- Sonda multiparâmetro para análise de qualidade de água com 
diversos sensores inclusos; 
- Profundidade: Até 9,1 metros 
- Sensores Inclusos: Profundidade, Condutividade e Temperatura 
- Com baterias internas 
- 3,5" de diâmetro 
- Capacidade de 11 Sensores 
- 2 portas óticas 
- Pode ser usadas em água doce, salgada ou poluída) 
Alimentação: 
-Externa: 12 Vdc 

UND 1 50.500,00 50.500,00 
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-Interna: 8 pilhas Alcalinas AA 
DEVE ESTA INCLUIDO OS SEGUINTES SENSORES: 
-SENSOR COMBO PH/ORP MODELO 6565 (Sensor substituível 

em campo, usado para toda a série "6" de sondas YSI. pH: Range 0 
- 14 unidades, Resolução: 0,01 unidades, Acurácia:+/- 0,2 unidades. 
ORP: Range: -999 a + 999 mV, Resolução: 0,1 mV, Acurácia: +/- 20 
mV. 
- SENSOR DE MEMBRANA DE OXIGENIO DISSOLVIDO: Para 

todas as sondas série 6 (exceto 600R, 6000, 600QS, 600LS, 
600OMS, 600DW e 6920DW) 
- SENSOR NITRATO MODELO 6884: Kit para uso apenas em Re-

cursos Hídricos. Não pode ser usado em ambiente mari-
nho/estuarino. Range 0 a 200 mg/L, Resolução: 0,001 a 1mg/L (de-
pendendo do range). Acurácia:+/- 10% da leitura ou 2 mg/L (o que 
for 
maior). 
- SENSOR DE TURBIDEZ: - Range: 0 a 1000 NTU; 

- Resolução: 0,1 NTU; 
- Profundidade máxima: 61,00 metros; 
- Pode ser usado nas seguintes sondas: 6820, 6920, 6600, 
600OMS, ADV6600, 6600EDS, 6820V2, 6920V2, 
6600V2. 
- SENSOR DE CLOROFILA: - Inclui: Sensor e kit manutenção; 

- Range: 0 a 400 g/L; 
- Resolução: 0,1 g/L; 
- Profundidade máxima: 61,00 metros; 
- Pode ser usado nas seguintes sondas: 6600, 6820, 6920, 
600OMS, 6600EDS, ADV6600, 6820V2, 6920V2, 6600V2. 
- CABO P/ SONDA MULTPARÂMETROS SERIE 6 (8FT/2,45M): - 
2,45 metros de comprimento; 
- Uso de campo; 
- Reforçado com Kevlar; 
- Malha de Uretano nas pontas; 
- Com trava nas pontas. 
- MALETA DE TRANSPORTE PARA INSTRUMENTOS E CABOS 
DAS SONDAS 
- CONEXÃO CABO DE CAMPO AO PC: - Pode ser usado com 
todos os cabos indicados 
para a série "6"; 
- Conexão ao PC: DB-9 
 - Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : CEAMB 

45  

Objeto: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENO-
VAÇÃO DE AR 
Descrição detalhada:  

-Controle de temperatura: Digital microprocessado com Sistema PID 
e Certificado de calibração RBC 
Temperatura de ambiente: +7 até 150°C  
Sensor: Tipo J  
-Precisão: ± 2 ºC  
-Uniformidade: ± 4 ºC 
Potência da resistência: 1500 Watts (aletada em aço inox) MotorDe 
indução:  de ¼ CV  
Sistema de circulação Ventilação interna no sentido horizontal -

UND 1 6.000,00 6.000,00 
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Gabinete Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura 
eletrostática  
-Câmara interna Em aço inoxidável polido Isolação Lã de vidro com 
espessura de 50 mm  
-Circulação/RenovaçãoSistema manual para selecionar o tipo de 
circulação SegurançaTermostato de segurança que evita o aumento 
da temperatura programada  
Vedação: Porta com silicone moldado Capacidade4 bandejas em 
aço inox perfuradas  
Volume: 221 litros  

Dimensões externas800 x 610 x 1100 mm (LxPxA) 
 Dimensões internas600 x 610 x 600 mm (LxPxA) 
 Distância entre bandejas110 mm  
Peso120 Kg  
Potência1700 Watts  
Tensão220 Volts  
Acompanha- 2 bandejas  
- 2 peças - Fusível extra  
- Manual de Instruções com Termo de Garantia AplicaçãoUtilizada 
para determinação de umidade e secagem de amostras em geral 
Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, Setor : 
CEAMB 

46  

Objeto: DISPERSOR DE SOLOS 
Descrição detalhada:  

-Dispersor de solos com copo de aço inox e chicanas COMPLETO 
com 3 rotações, 10000, 14000 e 17000 rpm (sem carga) 
-conforme norma NBR 7181-220V 50 / 60Hz, procedência 
americana. Conforme NBR 7181, 6508; DNER-ME 051. 
- Garantia do Fornecedor: 12 meses 
- catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
- tensão: 220 V ou bivolt 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : CEAMB 

UND 1 2.800,00 2.800,00 

47  

Objeto: FOTOMETRO DE CHAMA 
Descrição detalhada:  

-FOTOMETRO DE CHAMA COM 4 CANAIS SIMULTÂNEOS P/ 
Na,K,Li,Ca 
- ACOMPANHA SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO S/COMPRESSOR 

DIGIMED  
- Leitura Simultânea de Na,K,L e Ca 
- Câmara e Queimador desmontável 
- Calibração Automática 
- Desligamento Automático da Chama 
- Desumidificador com Purga Automática 
- Acendimento automático da Chama 
- Nebulizador e Queimador em aço inox 316 
- Caixa de Gases automática, com intertravamento 
- Linearização da curva de Trabalho 
- Leituras diretas em ppm, %, mg/l, mEq/l, mmol/l, outras sob consul-
ta 
Especificações: 
Faixa de leitura: 0 a 100ppm 

UND 1 31.000,00 31.000,00 
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Seleção de resolução: 0,1 / 1 
Precisão relativa: melhor que 0,17%(fe) 
Linearidade: menor que 2% 
Tempo de resposta: 8s 
Pontos de calibração: 1 ou 2 
Indicação local: Display alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres 
Oxidante: Ar isento de pó e óleo a 20psi, Q=9L/min 
Combustível: GLP de 13Kg e pressão mín. 180mmHg 
Alimentação elétrica: 90 a 240 Vca (50/60Hz) 
Potência consumida: 10VA 
Dimensões(LAP), mm: 360x470x340 
Peso: 8,5kg 
Saída: RS232 
Aplicações: 
- Na, K, Ca em sucos de frutas 
- Alcalis em cimento e biscoitos 
- Ca, Li, K e Na em fluidos biológicos 
- K em fertilizantes, plantas e leite de cabra 
- Na e K em silicatos, águas minerais, minério e vidro 
- Na em alimentos, celulose, suor e combustível 
- Li em gordura 
- Estimar Ca, Na, K e cloreto na saliva 
- Acompanha software e cabo para aquisição dos dados via compu-
tador 
-tensão: 220 V ou bivolt 
Outros acessórios inclusos:  

Peças de reposição (tubos, o-ring´s, mangueira para gás GLP, etc) 
para 02 anos de funcionamento.  
01 litro de solução padrão de sódio 1.000 mg/L para uso em absor-
ção atômica (validade mínima de 2 anos a partir da entrega)  
01 litro de solução padrão de potássio 1.000 mg/L para uso em 
absorção atômica (validade mínima de 2 anos a partir da entrega)  
01 litro de solução padrão de lítio 1.000 mg/L para uso em absorção 
atômica (validade mínima de 2 anos a partir da entrega)  
01 litro de solução padrão de cálcio 1.000 mg/L para uso em absor-
ção atômica (validade mínima de 2 anos a partir da entrega)  
Garantia/suporte  

A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 12 meses onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
O manual do equipamento deve vir em português;  
Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida do 
técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equipamento a 
assistência técnica) para manutenção a mesma deverá ser por con-
ta do fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do técnico e 
frete)  
 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
- A empresa deve dar um dia de treinamento no instituto (IFBA, 
campus Vitória da Conquista), sendo a estadia e hospedagem por 
conta da empresa 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

48  Objeto: MOINHO DE FACAS (TIPO WILLYE)  UND 1 9.600,00 9.600,00 
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Descrição detalhada: 

-Gabinete aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. 
-Câmara de moagem aço inox AISI 304 polido. 
-4 facas moveis e 4 facas fixas com tratamento térmico e corte retifi-
cado. 
-Tampa recipiente de coleta e funil de amostra em aço inox AISI 304 
polido. 
-Vedação da câmara anel de silicone. 
-Tampa com fecho rápido. 
-Sistema de segurança (fim de curso): quando a tampa estiver aber-
ta, não permite o funcionamento elétrico do moinho. 
-Sistema eletrônico: acionamento por contato de selo. 
- Relê térmico de proteção: contra superaquecimento e de corrente 
do motor (em caso de travar o rotor em funcionamento). 
- Motor de indução: monofásico 1 CV, 4 pólos, 5000 RPM. 
-Alimentação: 220 Volts. 
OBS: Acompanha manual de instrução, raspador para a limpeza das 
facas, 3 peneiras em aço inox AISI 304 com malha 10, 20, 30 mesh. 
PESO: 40 KG 
Dimensões Externas: L=400 x A=550 x P=600 mm 
EMBALADO EM CAIXA DE MADEIRA 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

49  

Objeto: TITULADOR POTENCIOMÉTRICO AUTOMÁTICO  
Descrição detalhada:  

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

A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 06 meses onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
O manual do equipamento deve vir em português;  
Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida do 
técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equipamento a 
assistência técnica) para manutenção a mesma deverá ser por con-
ta o fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do técnico e 

UND 2 7500 15.000,00 
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frete  
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, Setor : 
CEAMB 

50  

Objeto: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA 
Descrição detalhada: 

Estufa de cultura bacteriológica, totalmente construída em chapa de 
aço tratado, temperatura de trabalho: ambiente até 70°C, com circu-
lação de ar forçada, internamente pintada com tinta eletrostática, 
externamente pintada com tinta eletrostática texturizada, isolamento 
com lã rooling, porta interna envidraçada com estrutura metálica, 
porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete, volume 
nominal da câmara de 81 litros, acompanhado de três prateleiras, 
precisão de 0,5°,  
-tensão: 220 V, 60 Hz. 
- Garantia de pelos menos 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
- Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND      1       4.600,00 4.600,00 

51  

Objeto: EXTRATOR DE GORDURAS TIPO SOXHLET  
Descrição detalhada: para extrações de gordura, através de sol-

ventes em rações, grãos, solos, alimentos em geral, nos efluentes 
domésticos e industriais. Gabinete construído em aço inox AISI 304 
com pintura eletrostática anticorrosiva. Vidraria em Borosilicato com 
06 conjuntos de condensadores tipo serpentina, extrato-
res/recuperadores  
Bloco de aquecimento usinado.  
Resistência bastão blindada em inox  
06 tubo reboiler diâmetro de 60 mm conjunto cônica esmerilhada de 
250 ml.  
36 Cartuchos extratores de celulose.  

- Manifold com entrada e saída independentes para fluidos.  
-Alimentação 220V,  
-potencia 1000 W.  
Faixa de trabalho: Temperatura: Até 250 ºC.  
Dimensões: L=600 x P=180 x A=600mm.  
Acompanha manual de instrução  
Acessórios:  
Vidraria em Borosilicato com 06 conjuntos de condensadores tipo 
serpentina, extratores/recuperadores;  
06 tubo reboiler diâmetro de 60 mm conjunto cônica esmerilhada de 
250 ml.  
- Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida do 
técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equipamento a 
assistência técnica) para manutenção a mesma deverá ser por con-
ta do fornecedor (passagem, hospedagem, alimentação do técnico e 
frete)  
- Acompanha manual 
- Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND     1     9.000,00 9.000,00 

52  

Objeto: BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 
Descrição detalhada: 

- Capacidade: 3100g 
UND 01        3.200,00 3.200,00 
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- Precisão: 0,01g 
- Repetitividade: <0,01g 
- Linearidade: +0,02g 
- Display: LCD retroiluminado 
-Gabinete externo em plástico e interno em alumínio injetado pro-
porcionando alta resistência a corrosão; 
-Calibração semi-automática através de peso externo; 
-Sistema mecânico de proteção a sobrecarga, teclas únicas para 
ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente; 
-Prato de pesagem 160 mm; 
-Dimensões: 220 x 325 x 105 mm; 
-Alimentação 110/220 V ( Bivolt ). 
- saída serial 232 
- Unidade de pesagem: grama, kilograma 
(Aprovada pelo INMETRO ). 
- Garantia de pelos menos 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
- Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, Setor : 
CEAMB  

53  

Objeto: TURBIDÍMETRO DE BANCADA 
Descrição detalhada: 

- Aparelho para medir turbidez em águas e efluentes líquidos 
* Alta precisão em faixas de baixa (abaixo de 0,05 NTU); 
* Dois, três ou quatro pontos de calibração; 
* USB e RS232 PC conectividade; 
* Log até 200 registros; 
* Características GLP; 
* Amigável display, backlit com códigos de orientação; 
* Porcentagem Da bateria na inicialização; 
* Tempo de corrente contínua em exibição; 
Especificações Técnicas: 

* Faixa de trabalho: 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 e 100 a 1000 NTU; 
* Seleção da Faixa: Automática; 
* Resolução: 0.01 NTU de 0.00 a 9.99 NTU; 0.1 NTU de 10.0 a 99.9 
NTU; 1 NTU de 100 a 1000 NTU; 
* Precisão A25°C: ±2% da Leitura Extra 0.02 NTU; 
* Repetibilidade: ± 1% da leitura ou 0,02 NTU, o que for maior; 
* Luz dispersa: < 0.02 NTU; 
* Detector de Luz: Fotocélula de silicone; 
* Duração da Lâmpada: superior a 100.000 leituras; 
* Método: Método proporção nefelométrico ; 
 proporção de dispersos e de luz transmitida; 
 Adaptação do Método USEPA 180.1 e Método Standard B 2130; 
* Modo de Medição: normal, média, contínua; 
* Acompanha padrões de Turbidez de 0.1, 15, 100 e 750 NTU; 
* Calibração: 2, 3 ou 4 pontos de calibração; 
* Log de Memória: 200 registros; 
* Conexão de PC: USB ou RS232; 
* Ambiente: até 50°C (122°F); HR máx 95% sem condensação; 
* Fonte de Alimentação: 4 baterias alcalinas 1.5V AA ou adaptador 
AC; desligamento automático após 15 minutos de não utilização; 
Com a sua função de registro, de até 200 medições junto com ele é 
marcado locais podem ser armazenados na memória interna e con-
sultado a qualquer momento. 
 Os dados podem ser posteriormente transferidos para um PC via 

UND     2         2.000,00 4.000,00 
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RS232 ou interface USB e software 
Acompanha 05 cubetas; padrões prontos de 0.01,  

0.08 NTU, 10 NTU; 100 NTU; 500 NTU e software para aquisição de 
dados.  
- Acompanha manual 
- Obrigatório catálogo online dos equipamentos em site da empresa; 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : CEAMB  

54  

Objeto: CHUVEIRO / LAVA-OLHOS  
Descrição detalhada: 

- Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente resistentes a agres-
sões químicas; 
- Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com o 
acionamento do lava-olhos; 
- O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava-olhos e 
placa de sinalização em PVC; 
- Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox tipo placa 
no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro; 
- Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança; 
- Conexão de entrada 1 ½”.  
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, Setor : 
CEAMB 

UND    1         1.300,00 1.300,00 

55  

Objeto: CRONÔMETRO DIGITAL 
Descrição detalhada: 

- Calendário: ano, dia do mês e dia da semana;  
- Alarme;  
- Calendário;  
- Cronógrafo;  
-Timer; 
-Unidade de medida:1/100 segundos; 
- Bateria de Lítio, com duração de aproximadamente 2 anos. 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND     3         187,00  561,00 

56  

Objeto: ESPECTROFOTÔMETRO DUPLO FEIXE DIGITAL 
Descrição detalhada: 

- Espectrofotômetro duplo feixe digital de varredura com alcance 
UV/visível, operando na faixa de 190 nm a 1100 nm e banda de 
passagem de 1,5 nm 
- Fotometria: para medidas em absorbância e % transmitância de 1 
a 6 comprimentos de onda selecionados; 
-  Especificações: 
- Fonte de luz: lâmpada de tungstênio e deutério 
- Banda de passagem: 1,5nm; 
- Luz espúria: < 0,05%T a 220nm 
- comprimento de onda: 190 nm a 1100nm 
- resolução do comprimento de onda: +/- 0,3nm 
- reprodutividade do comprimento de onda: +/- 0,1nm 
- alcance fotométrico: 0,001A 
Velocidade de varredura: 10-3600nm/minuto 
- detector: fotodiodo de silicone 
- comunicação: RS232 
- Dimensões aproximadas: 540x560x235 mm 
- Peso: 27 kg 
- acompanha software Jenway Flight Deck, o qual permite que todas 

UND      2       28.000,00 56.000,00 
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as funções do espectrofotômetro seja  controladas por um PC e 
visualizadas em Excel, além de oferecer 6 modos de operação; 
- Garantia de pelo menos 1 ano do fornecedor  
- Acompanha catálogo do fabricante 
- Obrigatório catálogo on line do produto 
- Assistência técnica e treinamento por parte do fabricante 
- A empresa deve dar um dia de treinamento no instituto (IFBA, 
campus Vitória da Conquista), sendo a estadia e hospedagem por 
conta da empresa 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, Setor : 
CEAMB 

57  

Objeto: TERMOREATOR DUPLO PARA DQO 
Descrição detalhada: 

- Termoreator para desagregação de amostras em análise de De-
manda Química de Oxigênio (DQO) com aquecimento por contato 
entre a plataforma e o bloco de alumínio com orifícios tipo casulo. 
- controlador de temperatura digital microprocessado PID com preci-
são de ± 0,1 

o
C 

- sensor tipo PT 100 para trabalhos com temperatura ambiente até 
200 

o
C, 

- Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática em epóxi, isolação em fibracerâmica 
-resistência encapsulada na plataforma de apoio em alumínio 
- Proteção contra deslocamento de ar em acrílico 
- garra/pinça para manipulação de blocos 
- blocos de alumínio com 16 furos cada para tubos de DQO medindo 
16 mm de diâmetro. 
Dimensões dos bloquetes: L=75 x P=95 x A= 54 mm 
Dimensões totais: L=220 x P=300 c A=100 mm 
- Potência mínima de 240W 
- Alimentação: 220V 
- Acompanha catálogo do fabricante 
- Obrigatório catálogo on line do produto 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, Setor : 
CEAMB 

UND 1 5.000,00 5.000,00 

58  

Objeto: KIT DIDÁTICO MÓDULO EXPERIMENTAL DE REY-
NOLDS 
Descrição detalhada: 

- Kit didático destinado à análise de diferentes tipos de escoamento 
como: laminar e turbulento, além de determinar o número de Rey-
nolds 
- Trata-se de um aparelho compacto, com pequenas dimensões 
(700mm x 700mm x 1300mm), leve (pesando aproximadamente 
70Kg), montado verticalmente em uma estrutura rebitada tipo armá-
rio, sustentada por quatro rodízios, em cuja parte frontal é composta 
por um reservatório tipo pêra para o fluído colorido, um tubo de 
borosilicato central fixo a uma calha confeccionada em chapa de aço 
inoxidável. A esse tubo está acoplado um termômetro (0 a 50ºC) 
que possibilita a obtenção da viscosidade da água em tabela e um 
registro que permite modular sua vazão de saída. Além de um pe-
queno reservatório dosador que insere um filamento de fluido colori-
do ao centro do tubo de borosilicato. Possui um Tubo de Venturi, 
montado internamente no armário e manômetro tipo Tubo em “U”, 
montado frontalmente junto à calha de aço inoxidável. O acabamen-
to é predominantemente em pintura epóxi, vidros de borosilicato, 
acrílico e nylon 

UND 1 12.000,00 12.000,00 
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- Estrutura rebitada sustentada por quatro rodízios, um reservatório 
tipo pêra para o fluído colorido, um tubo de borosilicato central, uma 
câmara de acrílico, três registros, dois manômetros tipo “u” e um 
termômetro. 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

59  

Objeto: VISCOSÍMETRO DE STOCK 
Descrição detalhada: 

-O equipamento é destinado à medição da viscosidade absoluta de 
líquido como: água , álcool e óleo.  
-Trata-se de um equipamento didático e tem o objetivo de colocar o 
aluno em contato com o tema. 
-  O conjunto é composto de tubos de vidro de alta resistência (tem-
perados) possuindo um diâmetro aproximado de 40 mm em cada 
vidro, tendo um comprimento aproximado de 0,6 metros e, na ex-
tremidade inferior, um suporte de plástico opaco branco em cada 
cilindro, afixado na sua parte inferior através de parafusos de aço 
numa base metálica com aproximadamente 300mm x 250mm. Na 
parte superior existe um suporte com flanges para alinhamento e 
fixação dos tubos com tampões. Dentro de cada tubo existe uma 
cesta para içar as esferas através de um dispositivo de içamento 
para conduzir as esferas até o ponto superior de lançamento destas. 
Ao lado deste conjunto existe uma régua milimetrada em escala. 
- Acompanha uma interface para um computador. Esta interface 
possui as seguintes dimensões aproximadas: 
- largura de 200 mm x 0,1m de altura. Este equipamento possui na 
parte frontal uma chave liga desliga, podendo na sua parte traseira 
incorporar até 5 sensores com entrada em mini DIN ou USB , com 
saída em porta paralela com transmissão de 2 MB/s. 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND 3 1.100,00 3.300,00 

60  

Objeto: KIT DIDÁTICO  PRINCÍPIO DE STEVEN PASCAL 
Descrição detalhada: 

Este equipamento é fundamental para o estudo da hidrostática, 
demonstrando que a pressão aplicada em um fluido incompreensí-
vel, será transmitida igualmente a todos os outros pontos, e que um 
ponto fluido situado no mesmo nível esta sujeito à mesma pressão. 
- Características técnicas: Conjunto possui um painel em aço com 
dimensões de 1200x1200x70mm com rodas, equipamento possui 
manômetros com escalas milimétricas de 0 a 1000 mm, 02 tubos de 
vidro de 50mm de Ø com bocais para saídas de válvulas de pres-
são, um pistão interno com câmera de ar de 40mm de Ø em acrílico 
com escala milimétrica, dotado de 02 manômetros de glicerina fron-
tais de 150mm de Ø, com peras para injeção de ar e registros para 
ajuste de pressão e condutores de pressão com anéis de vedação. 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB  

UND 1 12.000,00 12.000,00 

61  

Objeto: KIT DIDÁTICO  PRINCÍPIO DE STEVEN PASCAL 
Descrição detalhada: 

Este equipamento é fundamental para o estudo da hidrostática, 
UND 1 12.000,00 12.000,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

49 
 

demonstrando que a pressão aplicada em um fluido incompreensí-
vel, será transmitida igualmente a todos os outros pontos, e que um 
ponto fluido situado no mesmo nível esta sujeito à mesma pressão. 
- Características técnicas: Conjunto possui um painel em aço com 
dimensões de 1200x1200x70mm com rodas, equipamento possui 
manômetros com escalas milimétricas de 0 a 1000 mm, 02 tubos de 
vidro de 50mm de Ø com bocais para saídas de válvulas de pres-
são, um pistão interno com câmera de ar de 40mm de Ø em acrílico 
com escala milimétrica, dotado de 02 manômetros de glicerina fron-
tais de 150mm de Ø, com peras para injeção de ar e registros para 
ajuste de pressão e condutores de pressão com anéis de vedação. 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

62  

Objeto: KIT DIDÁTICA DE CANAL DE HIDRÁULICA 
Descrição detalhada: 

- Estudo da determinação de perfil com remanso, do esforço sobre a 
edufa através de integração do perfil de pressões e através do ba-
lanço de quantidade em um volume de controle, determinação de 
vazão com diferentes tipos de vertedores -  Confeccionado em acrí-
lico. Acabamento: predominantemente material transparente e bi-
cromatizado. Dimensões da base de apoio: 3,0 x 0,1 x 0,3m, peso 
aproximado de 80Kg. 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
Setor : CEAMB 

UND 1 69.000,00 69.000,00 

63  

Objeto: KIT DIDÁTICO MEDIDOR DE FLUXO 
Descrição detalhada: 

- Kit didático para medição de vazão em tubulações, constituído de 
um tubo horizontal incluindo uma válvula de gaveta, medidor de 
Venturi, placa de orifício e tomadas de pressão. Um Joelho conecta 
com o tubo a um rotâmetro (medidor de vazão tipo fenda) com to-
madas adicionais de pressão. Todas as tomadas de pressão se 
conectam a manômetros fixos em um painel vertical atrás do tubo. 
Os manômetros medem e apresentam claramente a distribuição de 
pressão em uma escala calibrada. A água da bancada hidráulica 
escoa pelo medidor de Venturi através de uma secção rápida diver-
gente, um comprimento definido e uma placa de orifício. O escoa-
mento seguirá pelo joelho através do rotâmetro e finalmente retorna 
para o tanque da bancada hidráulica. Com o aumento gradual da 
vazão e leituras do rotâmetros e dos níveis nos manômetros é pos-
sível encontrar a vazão máxima para o tanque da bancada hidráuli-
ca. 
- Kit utilizado para medição de vazão e perda de carga 
- Constituído em material de PVC, com registros, joelho e conexões 
de PVC. 
- Dimensões máximas: 1000mmm x 400 mm x 1000 mm 
- Placa de orifício de 20 mm com conexões de canto fabricada para 
BS 1042; 
- Aumento súbito de seção: de 26 mm para 51 mm; 
- rotâmetro: escala de 0 a 380 mm; 
- vazão máxima de 28 litros/minuto 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 

UND 1 20.000,00 20.000,00 
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Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : CEAMB 

64  

Objeto: PLUVIÔMETRO 
Descrição detalhada: 

Tipo Ville de Paris. Grande área de captação, tornando a medição 
mais exata.  
Externo em aço inox. Provetas de vidro e adaptador para fixação 
fornecidos.  
Área de captação: 400 cm². 
Capacidade total de armazenamento: 125 mm. 
Provetas: proveta de 7 mm, subdivisão 0,1 mm. 
proveta de 25 mm, subdivisão 0,2 mm 
Comprimento: 630 mm 
Peso bruto: 5,5 Kg 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND      1     1.400,00 1.400,00 

65  

Objeto: ANEMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL 
Descrição detalhada: 
Detecção da direção do caudal 
Medição da temperatura, velocidade e caudal 
Cálculo da média por tempo e por multi-valores 
Valores máx./mín. 
Tecla "Hold" para manter o valor de medição 
Iluminação do visor 
Função Auto Off 
Molinete integrado Ø 100 mm 
Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C 
Temperatura de funcionamento: 0°C a 50°C  
Tipo de pilha: Bateria de 9V  
Vida da pilha: 50h  
Peso: 230g 
 Tamanho: 277 x 105 x 45mm  
Material: ABS  
Tipo de sonda: NTC  
Escala de medição: 0°C a 50°C  
Exatidão: ±0.5°C  
Resolução: 0.1°C  
Tipo de sonda: Molinete  
Escala de medição: 0.3°C a 20°C  
Exatidão: ±(0.1m/s +1.5% del v.m.)  
Resolução: 0.01m/s 

- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND     1         2.300,00 2.300,00 

66  

Objeto: ANALISADOR DE GASES DE COMBUSTÃO E EMIS-
SÕES POLUENTES 
Descrição detalhada: 

Analisador portátil dos gases O2, CO, CO2, NO, NOx, SO2, tempera-
tura e pressão diferencial, tiragem, executa cálculos de combustão e 
de emissões. Impressora integrada, programa livre para CO2, me-
mória e saída RS232.  
- Acompanha sensor para analise de NO2, CO alto e H2S. 
Corpo do analisador: Triax injetado na cor verde 
Dimensões aproximadas:  280 c x 120 H x 112 L 
Peso: 1,3 kg 

UND      1     15.000,0 15.000,00 
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Temperatura de operação"-5 a 60  
o
C 

Bateria interna: recarregável de NiCd 
Impressora: dot matriz, 16 caracteres 
Saída de dados: RS232 
Teclado: membrana táctil 
Display: LCD  backlight de 4 linhas 
Sensores: eletroquimicos Citycell gold class 
Especificações: 
Parâmetros medidos: 
-Oxigênio (O2): faixa de 0-25% , resolução de 0,1%, precisão ± 
0,2% 
-  Amplo display; 
-  Dupla bomba de sucção; 
-  Sonda revestida em teflon; 
- Comunicação para impressora em infravermelho (impressão pode 
ser customizada); 
-  Memoriza até 150 resultados com fácil transferência para PC; 
-  Bateria com longa vida útil; 
-  Inclui sonda e maleta para armazenamento e transporte. 
-monóxido de carbono (CO): 0-10000 ppm, resolução de 1ppm 
-Dióxido de enxofre (SO2): 0-2000 ppm, resolução de 1 ppm 
- Óxido de Nitrogênio (NO): 0-1000ppm, resolução de 1ppm 
Sulfeto de Hidrogênio (H2S): 0-200 ppm, resoluçào de 1ppm, preci-
são ± 1 ppm 
- Temperatura dos gases: até 800 

o
C 

- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

67  

Objeto: ANALISADOR DE HIDROCARBONETOS 
Descrição detalhada:  
Detector de gases hidrocarbonetos. 

Aplicado para medição de emissões fugitivas, pesquisa de vaza-
mentos de gás, monitoramento e investigação ambiental de emis-
sões de metano.  
Escala de 0 a 10.000 ppm, resposta inferior a 2 segundos. 

UND 1    13.000,00 13.000,00 
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- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, Setor : 
CEAMB  

68  

Objeto: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DIGITAL 
Descrição detalhada: 

-Incorpora em um único equipamento, medições múltiplas (umidade 
interna e externa, temperatura interna e externa, pressão atmosféri-
ca, velocidade e direção do vento, índice pluviométrico, relógio, 
calendário) com sensores remotos sem fio com alcance de até 100 
m. Dispõe de cabo para interligação à micro, proporcionando extra-
ção de gráficos para análises.   
Monitor 

Indicação de temperatura, umidade relativa, ponto de orvalho, pres-
são barométrica, direção e velocidade do vento, sensação de frio, 

UND 
 

    1 
 

    3.400,00 3.400,00 
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índice pluviométrico e relógio. 
Função backlight para iluminação do display. 
Alimentação: 4 baterias de 1,5 V ou eliminador de baterias (forneci-
do) 
Saída serial RS-232 para micro. 
Relógio 

Indicação de tempo e calendário. 
Termômetro 

Escalas: 5 à 50°C - temperatura interna (sensor no módulo interno 
1003mi) e -20 à 60°C - temperatura externa (sensor remoto 1003th). 
Resolução: 0,1°C 
Velocidade de amostragem: 10 s. 
Dispõe de alarme programável. 
Higrômetro 

Escala: 2 à 98% U.R. (umidade relativa interna, através de sensor 
no módulo interno 1003mi ou externa, através do sensor remoto 
1003th). 
Resolução: 1% U.R. 
Velocidade de amostragem: 10 s. 
Dispõe de alarme programável. 
Ponto de orvalho (temperatura de condensação) 

Escalas: 0 à 49°C (temperatura interna, através de sensor no módu-
lo interno 1003mi) e 0 à 59°C (temperatura externa, através do sen-
sor remoto 1003th). 
Resolução: 1°C 
Velocidade de amostragem: 10s. 
Dispõe de alarme programável. 
Barômetro  

Pressão atmosférica absoluta ou pressão atmosférica relativa ao 
nível do mar. 
Escala: 795 à 1050 mbar (sensor no módulo interno 1003mi) 
Resolução: 1 mbar. 
Tendências climáticas por símbolo. 
Velocidade de amostragem: pressão: 15 min; tendências climáticas: 
1 h. 
Dispõe de alarme programável. 
Anemômetro 

Escalas: Velocidade do vento: 0 à 56 m/s, resolução 0,2 m/s. 
              Direção do vento: 0 à 359°, resolução 1°. 
Velocidade de amostragem: 5 s. 
Dispõe de alarme programável para velocidade do vento. 
Sensação de frio 

Escala: -52 à 60°C. 
Resolução: 1°C 
Velocidade de amostragem: 5 s. 
Dispõe de alarme programável. 
Índice pluviométrico 

Escala: 0 à 9.999 mm 
Resolução: 1 mm 
Tempo acumulativo de medição: 24 h. 
Amostragem: 1 impulso por mm (equivalente 1 l/m²). 
Estação 

Composta de: 1 monitor para indicação e controle, 1 módulo interno 
1003mi para transmissão e indicação de temperatura, umidade e 
pressão atmosférica, 1 sensor externo 1003th para transmissão de 
umidade e temperatura, 1 sensor externo 1003an para transmissão 
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de velocidade e direção do vento. 1 sensor externo 1003pl para 
transmissão do índice pluviométrico, 1 adaptador para monitor  220 
VAC, cabo RS-232 para conexão ao micro e software em inglês. 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : CEAMB 

69  

Objeto: PIRANÔMETRO 
Descrição detalhada: 

Piranômetro é um equipamento para medir a quantidade de 
radiação solar global em determinado local, a unidade normalmente 
utilizada é W/m² (Watt por metro²). 
Piranômetro (radiação global), modelo CR100 (KIMO) 

Faixa de medição: 0 a 1300W/m² 
Sinal de saída: 4 a 20mA ou 0 a 10V | Resposta Espectral: 400 a 
1100nm  
Alimentação: 18 a 30Vdc ou 24Vac/Vdc 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

UND      1        3.000,00 3.000,00 

70  

Objeto: BOMBA DE VÁCUO 
Descrição detalhada: 
- BOMBA DE VÁCUO, TIPO ROTOR DE PALHETAS LUBRIFICA-
DA A ÓLEO VACUO MAX. 685mm/Hg,  

-Bomba de vácuo e Compressor de ar 
-Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas à Óleo 
-As bombas de vácuo modelo 131 produz alternadamente vácuo ou 
ar comprimido conforme a necessidade do usuário. 
CARACTERÍSTICAS 
Opera em vácuo ou compressor 
Fácil manuseio 
Compacta e leve 
Baixa vibração 
Custo baixo de manutenção 
APLICAÇÕES 
Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos 
Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade 
Hospitais e Clinicas ( uso cirúrgico ou clínico ) 
Consultórios Dentários e Laboratórios Protéticos 
Indústrias Farmacêuticas, Químicas, Alimentícias e outras. 
Modelo Tipo Peso Alimentação 
131 2VC 12,3Kg Bivolt 
Deslocamento Teorico: 2.20m3/h (37L/min) 1,3 CFM 
Pressão maxima: 20/25PSI 
Vacuo Maximo: mbar 730 - mm/hg 660 - pol/HG 26 
Potencia do Motor: 1/4HP 
Rotação 60 Hz: 1725 RPM 
Cabo de força atende a nova norma ABNT NBR 14136 
- Garantia de 12 meses pelo fornecedor 
- Acompanha manual 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 
 
 

UND      2     1.400,00 2.800,00 
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71  

Objeto: MEDIDOR DE RADIAÇÃO IONIZANTE 
Descrição detalhada: 

- Módulo digitalizador com software AGDM; 
- Diodo multi-sensor de dose, kVp, tempo, taxa de dose, camada 
semi-redutora, filtração total, pulsos e comprimento de onda, em 
estado sólido para múltiplas medições AGMS - D. 
- Diodo multisensor de dose, kVp, tempo, taxa de dose, camada 
semi-redutora, filtração total, pulsos e comprimento de onda, em 
estado sólido para mamografia AGMS-M; 
- Câmara de ionização de uso geral 10x6-6; 
- Câmara de ionização para mamografia10x6-6M; 
- Câmara de ionização com 0,5 m de cabo10x6-60; 
- Câmara de ionização para Tomografia Computadorizada (CTDI), 
0,5 m de cabo, com adaptador para objeto simulador 10x6-3CT. 
- Câmara de ionização para baixas taxa de dose 10x6-180; 
- Câmara de ionização para proteção radiológica 10x6-1800; 
- Maleta de proteção tripla camada 40V94T; 
- Multisensores de teste AGTS. 
OBS: Acompanha manual de instrução. 
-Catálogo online dos equipamentos em site da empresa 
- Garantia de pelo menos 12 meses do produto. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista, 
 Setor : CEAMB 

UND     01    132.125,00 132.125,00 

72  

Objeto: VISCOSIMETRO ROTATIVO  
MICROPROCESSADO 
Descrição detalhada:Mede e indica automaticamente a viscosidade 

de forma rápida e prática. Indicado para amostras newtonianas, 
como medicamentos, alimentos, cosméticos, colas, tintas e outros 
fluídos;  
-Gabinete em material plástico ultra-resistente e com arrojado de-
sign de linhas modernas; 
- Base estável com dois pés niveladores; 
- Nível tipo bolha embutido na unidade de medição; 
- Painel com 9 teclas de funções; 
-Leitura direta em mPa.s dispensando o uso de tabelas e cálculos; 
- Faixa de indicação de temperatura de 0ºC a 35°C com precisão de 
±4°C; 
- Motor silencioso; 
- Velocidade de seleção dos rotores: de 0,1 a 60 rpm no modelo 
Q860M21 e 0,1 a 90 rpm no modelo Q860M26; 
- Modelo Q860M21 acompanha 4 rotores (1, 2, 3, 4) de aço inox 
com suporte, o modelo Q860M26 acompanha 5 rotores (1, 2, 3, 4, 
5); 
-Display de cristal líquido com luz de fundo de duplo nível, indicando 
simultaneamente o número do rotor em uso, a velocidade atual, a 
temperatura da amostra, a porcentagem de leitura e o valor da me-
dição; 
- Todas as seqüências são exibidas no display; 
Acompanha:  
- Rotores;  
- Base de três pés;  
- Haste de sustentação;  
- Sensor de temperatura; 
-Manual de instruções; 
Especificações Técnicas: 

- Voltagem: 220V; 

UND 01 5.650,00 5.650,00 
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POTENCIA EM Watts: 264W; 
- Faixa (mPa.s): 100 a 600.000; 
- Dim. Externas (CxLxA): 40 x 27 x 45 cm; 
OBS: Acompanha manual de instrução. 
-Catálogo online dos equipamentos em site da empresa 
- Garantia de pelo menos 12 meses do produto. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  
Setor : CEAMB 

73  

Objeto: PAQUIMETRO DIGITAL 

Descrição detalhada:  

PAQUIMETRO DIGITAL 300 MM 3 EM 1 (0.01MM/.0005"-1/128") 
Quadrimencionais; 
Fabrcados em aço inoxidavel temperado; Zero em qualquer ponto; 
Conversão millimetro/polegada .Botão liga/desliga. Parafuso de 
fixação da medida 
Local de Entrega: IFBA, Campus Vitória da Conquista,  

Setor : CEAMB 

UND 5 700,00 3.500,00 

74  

Objeto: Balança Analítica 
Descrição Detalhada:Capacidade de 220 gramas com 4 casas 

decimais; 
Legibilidade 0,1 mg ( 0,0001g ); 
Linearidade 0,2 mg com campo de taragem total; 
Tempo de estabilização 0,8 a 1,0 segundos; 
Tempo de resposta 1,0 a 1,2 segundos; 
Repetilidade +/- 0.2 mg; 
Diâmetro do prato 80 mm; 
Dimensões da área de pesagem com a capela: L= 200 x P= 160 x 
A= 240 mm; 
Temperatura de operação 5-40ºC; 
Voltagem automática 90-240V; 
Garantia e assistência técnica integral no Brasil; 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

UND 02 3.200,00 6.400,00 

75  

Objeto: Balança semi-analítica 
Descrição Detalhada:Capacidade de 3200 gramas; 

Legibilidade 0,01g; 
Linearidade 0,01g com campo de taragem total; 
Tempo de estabilização 0,8 a 1,0 segundos; 
Tempo de resposta 1,0 a 1,2 segundos; 
Repetilidade 0.01 grama; 
Térmica +/- 5 ppm; 
Prato de pesagem 100 x 100 mm em aço inox 304; 
Dimensões 170 x 240 x 75 mm; 
Display LCD com iluminação de fundo; 
Gabinete metálico com pintura epóxi; 

UND 01 1.400,00 1.400,00 
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Apresenta funções de contagem, porcentagem, formulação e peso; 
Pés niveladores com nível bolha de fácil visualização; 
Voltagem automática de 90 a 240v, frequência 50/60Hz; 
Peso 2,2 Kg; 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

76  

Objeto: Deionizador de água 
Descrição Detalhada:Carcaça confeccionada em plástico PVC; 

Coluna deionizadora de 50 litros / hora; 
Condutivímetro de alarme ótico; 
Leito de resina mista catiônica + aniônica; 
Alimentação Bivolt 110 / 220V; 
Rendimento de 900 litros; (Considerando água de entrada com 100 
ppm de CaCO3); 
Condutividade 0,7 a 4,0 uS/cm ( Considerando água de entrada com 
100 ppm de CaCO3); 
Ph de 5 a 8; (Considerando água de entrada com 100 ppm de Ca-
CO3); 
Sólidos totais dissolvidos menor que 1 ppm (Considerando água de 
entrada com 100 ppm de CaCO3); 
Diâmetro total de 160 mm; 
Altura total de 700 mm; 
Para uso em bancada de laboratório. 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

UND 01 932,00  932,00 

77  

Objeto: Banho termostático 
Descrição Detalhada:Banho termostático com controle de tempera-

tura, regulador digital; 
Cuba em aço inox, sem solda e sem emendas e com cantos arre-
dondados, que evita a incrustação e facilita a limpeza; 
Circulação externa do líquido através de bomba de circulação; 
Tampa em aço inox que garante o funcionamento seguro do equi-
pamento com a tampa fechada; 
Capacidade total:  pelo menos 6 litros 
Precisão: 0,1ºC 
Alimentação: 220 V ou bivolt. 

UND 02 1.400,00 2.800,00 
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Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

78  

Objeto: Centrífuga 
Descrição Detalhada:Centrífuga de bancada; 

Rotor ângulo fixo, sem escova (indução); 
Capacidade de 8 tubos de 15mL; 
Velocidade de rotação pré-definidas; 
Display digital; 
Sistema de alarme de proteção da contra funcionamento em condi-
ções impróprias; 
Velocidade máxima de 4.000 rpm; 
Alimentação: 220 volts ou bivolt. 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor – CLIQUI 

UND 01 500,00  500,00 

79  

Objeto: Evaporador Rotativo 
Descrição Detalhada:Capacidade do Evaporado 1000 ml/h 

Superfície de refrigeração: 1.200cm2 
Refrigeração Vertical 
Equipamento de movimento DC motor 
Potência de aquecimento: 1300 W 
Alcance de velocidade 20 – 270 rpm  
Peso máxima 20kg 
Banho de aquecimento temperatura RT - 180ºC 
Volume máximo do Banho: 3L 
Exatidão do controle de calor ± 5K 
Dimensão: 68 x 41 x 99 cm 
Saída RS 232 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  

UND 01 6.800,00 6.800,00 
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do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

80  

Objeto: Estufa 
Descrição Detalhada: Estufa de esterilização e secagem 

Capacidade: 30L 
Display: digital 
Resolução: +- 1ºC  
Sensor de temperatura: tipo J conforme norma ASTM E 230 
Faixa de temperatura: 200ºC (regulável) 
Construção interna: chapa de aço inox, porta com sistema magnéti-
co e vedação com perfil de silicone. 
Temperatura máxima: 200°C 
Voltagem: Bivolt 
Com circulação forçada de ar 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

UND 01 2.500,00 2.500,00 

81  

Objeto: Capela de Exaustão de Gases 
Descrição Detalhada:- Estrutura construída em fibra de vidro, com 

espessura de 3  
mm, laminada com reforços para evitar  o  flexionamento  das pare-
des;   
- Dimensões 150 x 130 x 73 cm (largura x altura x prof.)   
- Formato com aerodinâmica de exaustão;  
- Porta em  acrílico  transparente,  com  deslocamento  vertical  
(tipo  guilhotina)  e  sistema  de  contrapesos  que  permitem  
ajustar a abertura em qualquer ponto;   
- Iluminação interna tipo fluorescente;  
-  Painel  à  esquerda  com  interruptores,  exaustores  e  
iluminação, registros para água e gás;  
- Duas tomadas externas, capacidade até 15ª cada;  
- Dutos  de  exaustão  em  PVC  rígido  branco,  com  turbina  em 
material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com  
diâmetro  de  200  mm,  caracol  em  fibra  de  vidro  e  ventoinha em 
plástico de engenharia  
- Exaustor  do  tipo  centrífugo  com  motor  blindado  IP54  
potência ½ CV;  
 - Capacidade de exaustão mínina de 60 m3/min.;  
- Luminária  isolada  IP44,  com  lâmpada  incandescente  base  
E-27;  
- Interruptores para luminária e exaustor;  
- Cabo de força com cabos 4 mm, duas fases + terra;   
- Tensão 220 Volts ou bivolt. 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  

UND 01 5.625,00 5.625,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

60 
 

• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

82  

Objeto: Chuveiro e Lava-olhos de Emergência 
Descrição Detalhada:- Crivo, Bacia e Esguichos em ABS altamente 

resistentes a agressões químicas;  
- Esguichos com tampas que se abrem automaticamente com  
o acionamento do lava-olhos;  
- O equipamento possui filtro, regulador de vazão no lava-olhos e 
placa de sinalização em PVC;  
- Acionamento manual por meio de alavancas em aço inox  
tipo placa no lava-olhos que e haste triangular no chuveiro;  
- Tubulação em PVC e pintado na cor verde segurança;  
- Conexão de entrada 1 ½”.  
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

UND 01 1.200,00 1.200,00 

83  

Objeto: Agitador magnético com aquecimento 
Descrição Detalhada:Placa em aço inox com temperatura de aque-

cimento de até 320ºC 
Volume máximo de agitação (H2O): 10000 ml 
Consumo: 400 w  
Potência de motor: 2 w 
Escala de velocidade: analógica  
Variação de velocidade: 100 - 2000 rpm  
Alcance de temperatura: 320ºC 
Material da placa: aço inox 304  
Alimentação: 220 volts ou bivolt. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

UND 06 1.200,00 7.200,00 

84  

Objeto: Condutivímetro de bancada 
Descrição Detalhada:Condutividade: 

Faixa Instrumento (*): 0,01µS/cm a 0,2S/cm 
Precisão Relativa: 0,05% (FE) 
Pontos de Calibração: 1 ajustável 
* A faixa de medida poderá ser limitada em função da célula utiliza-
da. 
Temperatura:  
Faixa de Medição: 0 a 100ºC 
Divisão: 0,1ºC 
Precisão Relativa: 0,3% (FE) 
Compensação de Temperatura: 0 a 100ºC 
Tipo de compensação: automática ou manual 
Demais: 
Display: LCD 16 caracteres x 2 linhas 
Ambiente Operação: 0 a 45ºC / 5 a 95% sem condensar 
Alimentação: 90 a 240VAC 
Potência Consumida: 4 VA 
Dimensões Instrumento: 200 x 180 x 35 ( L x A x P ) 
Acessórios: 
Suporte de eletrodos pantogáfico 

UND 05 1.600,00 8.000,00 
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Célula de Condutividade K=1,0 
Sensor de temperatura em aço inoxidável 
Adaptador de rede chaveado, opera de 90 a 240VAC 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia  caso  haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 

Setor - CLIQUI 

85  

Objeto: Calorímetro 
Descrição Detalhada:Calorímetro para a determinação de capaci-

dades térmicas específicas, energias de transformação de tecidos, 
temperaturas de misturas, como também para a medição do equiva-
lente térmico elétrico. Recipiente térmico de plástico e um recipiente 
de isolamento de vidro espelhado inserido, parede dupla, com bobi-
na de aquecimento e em um agitador. Tampa com uma abertura 
para um termômetro.  Espiral aquecedora isolada. 
Tensão térmica máx.: 25 V 
Rendimento térmico máx.: aprox. 160 W 
Conteúdo do recipiente isolante: aprox. 1200 ml 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 

Setor - CLIQUI 

UND 05 600,00 3.000,00 

86  

Objeto: Forno Mufla 
Descrição Detalhada:- Escala de temperatura  de  trabalho:  entre  

7 °C    e  1200ºC. - - Caixa externa em inox;  
- Dimensões internas:  L=150  x  A=100  x  P=200mm  e dimensões 
externas em 300 x 380 x 400 mm (LxPxA);  
- Dotado de  memória  não  volátil  que  guarda  a  última operação,  
contando  ainda  com  efeito  timer-stop  para  início  e fim de pro-
gramação 
- Porta com contra peso e abertura tipo bandeja;  
- Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com preci-
são de ± 7ºC, resolução de 1ºC;  
- Precisão de controle em um único ponto: ± 7ºC;  
- Bifásico  
- Potência de 1700 watts;  
- Acompanhado de manual de Instruções; 
- Alimentação: 220 volts ou bivolt. 
Garantia  
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia  caso  haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
 Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 

Setor - CLIQUI 

UND 01 4.750,00 4.750,00 
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87  

Objeto: Agitador de tubos 
Descrição Detalhada: 

Agitador de tubos com receptáculo de borracha colocado no topo do 
aparelho, com controle de velocidade. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 

Setor - CLIQUI 

UND 01 500,00  500,00 

88  

Objeto: Bomba de Vácuo 
Descrição Detalhada: 

Bomba de vácuo de alto desempenho de dois estágios, vazão de 
150l/min e vácuo final de 25 microns, 110/220V,  0/60Hz de ½ Hp. 
Garantia  
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia  caso  haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 

Setor - CLIQUI 

UND 01 1.400,00 1.400,00 

89  

Objeto: pHmetro Digital de Bancada 
Descrição Detalhada: 

pH   
Faixa de medição 0,0 a 14,0 pH  
Resolução 0,01pH  
Precisão Relativa ± 1%  
Pontos de Calibração 2  
Milivolts 
Faixa de medição -2000mV a +2000mV  
Resolução 1mV  
Precisão Relativa ± 1%  
Temperatura 
Faixa de medição 0  a  45ºC  
Resolução 0,01 ºC  
Precisão Relativa ± 1%  
Geral   
Display LCD   31/2 dígitos 
Acessórios: 
Termocompensador de temperatura transdutor de 27hão27um  
instrução de operação manual em 27hão27umér  
maleta de transporte SIM  
Suporte de sondas  SIM  
Eletrodo de vidro com proteção destacável e conector BNC:  
02 unidades ADICIONAIS  
 Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia  caso  haja  necessidade da  ida  do  
técnico  da  empresa  ao  IFBA  (ou deslocamento  do equipamento  
a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  
por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  
do técnico e frete) 

UND 05 700,00 3.500,00 
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Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 

Setor - CLIQUI 

90  

Objeto: Multímetro Digital de Bancada 
Descrição Detalhada: 

Multímetro compacto de 3½ posições para a medição de tensões, 
corrente, resistência, assim como para os testes de diodos e hFE. 
Proteção contra sobrecarga na faixa de µA-/ mA, 20 A. Display digi-
tal.  
Tensão contínua: 200 mV − 1000 V, 5 faixas, ±0,5% ± 1 dígito 
Tensão alternada: 200 mV – 750 V, 5 faixas, ±0,8% ± 3 
dígitos 
Corrente contínua: 20 μA − 20 A, 7 faixas, ±0,8% ± 1 dígito 
Corrente alternada: 20 μA − 20 A, 7 faixas, ±1,0% ± 3 dígitos 
Resistência: 200 Ω − 20 MΩ, 6 faixas, ±0,8% ± 1 dígito 
Display: LCD de 3½ posições, 24 mm, max. 1999 
Tensão operacional: pilha de 9 V 6F22 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida do 
técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equipamento  a  
assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  por  
conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  do 
técnico e frete). 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 

Setor - CLIQUI 

UND 04 100,00  400,00 

91  

Objeto: Kit de Aparelhos para Eletroquímica 
Descrição Detalhada: Kit de aparelhos para a medição de potenci-

ais eletroquímicos de metais de constituição diferente nas experiên-
cias escolares. Inclui multímetro digital. 
Conteúdo: 
1 cuba baixa 
1 placa de cobre 
1 placa de zinco 
1 placa de ferro 
2 placas de níquel 
1 placa de alumínio 
2 placas de carbono eletrolítico 
1 multímetro digital com 2 cabos com pinças do tipo jacaré 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

UND 04 320,00 1.280,00 

92  

Objeto: Manta de Aquecimento 
Descrição Detalhada: Manta de aquecimento, 250 mL, com regula-

dor de temperatura. 
- Corpo em alumínio pintado a pó, com alta resistência química. 
- Isolação com lã de vidro.  
- Temperatura máxima no ninho em torno de 500º C.  
- Regulador de temperatura eletrônico com referência de 1 a 10.  
- Alimentação: 220 V ou bivolt. 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  

UND 03 240,00  720,00 
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Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida do 
técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equipamento  a  
assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  por  
conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  do 
técnico e frete). 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

93  

Objeto: Manta de Aquecimento 
Descrição Detalhada: Manta de aquecimento, 500 mL, com regula-

dor de temperatura. 
- Corpo em alumínio pintado a pó, com alta resistência química. 
- Isolação com lã de vidro.  
- Temperatura máxima no ninho em torno de 500º C.  
- Regulador de temperatura eletrônico com referência de 1 a 10.  
- Alimentação: 220 V ou bivolt. 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida do 
técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equipamento  a  
assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  por  
conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  do 
técnico e frete). 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 

Setor - CLIQUI 

UND 03 280,00  840,00 

94  

Objeto: Manta de Aquecimento 
Descrição Detalhada: Manta de aquecimento, 1000 mL, com regu-

lador de temperatura. 
- Corpo em alumínio pintado a pó, com alta resistência química. 
- Isolação com lã de vidro.  
- Temperatura máxima no ninho em torno de 500º C.  
- Regulador de temperatura eletrônico com referência de 1 a 10.  
- Alimentação: 220 V ou bivolt. 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento; Dentro do período da garantia caso haja necessidade 
da ida do técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equi-
pamento  a  assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  de-
verá  ser  por  conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  
alimentação  do técnico e frete). 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista 
Setor - CLIQUI 

UND 03 400,00 1.200,00 

95  

Objeto: Mesa Agitadora Orbital 
Descrição Detalhada:  

- Agitação: 30 a 200 rpm 
- Controle de agitação: analógico  
- Motor: corrente contínua 100W  
- Capacidade: 12 erlenmeyer de 125 mL ou 12 x 250 mL ou 8  
x 500 mL  
- Gabinete:  em  aço  carbono  com tratamento  anticorrosivo  e  
pintura eletrostática.  
- Dimensões: L=370 x P=300 x A=170 mm (sem plataforma)  

UND 01 3.200,00 3.200,00 
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- Peso: 16 kg  
- Potência: 100 Watts  
- Tensão: 220 Volts ou bivolt. 
- 02 pçs. Fusível extra.  
- Manual de Instruções com Termo de Garantia. 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida do 
técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equipamento  a  
assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  por  
conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  do 
técnico e frete). 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CLIQUI 

96  

Objeto: Kit de Ferramentas 
Descrição Detalhada: Kit de ferramentas completo, contendo: 

- Caixa de ferramentas tipo baú portátil 
- Furadeira/parafusadeira sem fio 12V com carregador 
- Alicates de: pressão, universal, bico, corte diagonal 
- Chaves de fenda, de boca e estrela 
- Chave inglesa 
- Brocas de diversos diâmetros 
- Arco de serra 
- Trena 
- Martelo 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CLIQUI 

UND 01 300,00  300,00 

97  

Objeto: Ferro de Solda 

Descrição Detalhada:  
Ponteira e haste metálicas 
Cabo plástico 
Suporte de metal para descanso 
Cabo elétrico de 1 metro 
Acompanha manual de instruções 
Voltagem: 220v  ou bivolt. 
Potência: 25 Watts 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CLIQUI 

UND 01 40,00   40,00 

98  

Objeto: Banho de Ultrassom 
Descrição Detalhada: Banho de Ultrassom em inox, com timer 

digital, capacidade para até (dois) 2 L, acompanhado de tampa;  
 Tensão: 220 V ou bivolt. 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida do 
técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equipamento  a  
assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  por  
conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  do 
técnico e frete). 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

UND 01 1.200,00 1.200,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

66 
 

Setor - CLIQUI 

99  

Objeto: Bomba Peristáltica 
Descrição Detalhada:  
- Bomba peristáltica contendo, pelo menos, 4 canais 

- Opção de escolha de quatro cabeçotes no modelo padrão (inter-
cambiáveis) com um, dois, quatro ou oito canais para velocidades 
de fluxo entre 0,05mL/min a 45mL/min por canal; ou cabeçotes para 
operações com fluxo elevado, com dois ou quatro canais e velocida-
des de fluxo entre 5mL/min a 250mL/min 
- Controle através de teclado digital ou remotamente através de 
outro aparelho 
- Dez roletes de aço inoxidável para proporcionar fluxos mais uni-
formes e livres de pulsos a altas pressões 
- Estabilidade independente das variações normais de  temperatura 
de 0°C-40°C. 
Garantia: 
• A garantia do equipamento deve ser de no mínimo 01 ano onde 
deve contemplar suporte, manutenção ou conserto;  
• Troca ou manutenção de componentes inerentes ao seu bom fun-
cionamento;  
Dentro do período da garantia caso haja necessidade da ida do 
técnico da empresa ao IFBA (ou deslocamento do equipamento  a  
assistência  técnica) para  manutenção  a mesma  deverá  ser  por  
conta  do fornecedor  (passagem,  hospedagem,  alimentação  do 
técnico e frete). 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CLIQUI 

UND 02 15.000,00 30.000,00 

100  

Objeto: Bloco Digestor 
Descrição Detalhada:  

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

UND 01 3.000,00 3.000,00 
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- Controlador de temperatura digital  
- Manual de Instruções e Certificado de Garantia.  
- Treinamento e instalação dos equipamentos;  
- Catálogo online dos equipamentos em site da empresa 
 Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CLIQUI 

101  

Objeto: Extrator Soxhlet 
Descrição Detalhada: Extrator Soxhlet 330mm Para 250mL ( Mé-

dio) Junta 24/40 
Medidas: 330mm  
Capacidade: 250mL 
Junta: 24/40 
Contendo corneta, condensador e balão 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor - CLIQUI 

UND 01 240,00  240,00 

102  

Objeto: Bureta Digital Eletrônica 
Descrição Detalhada:  

Display em LCD 
Capacidade de 50 ml; 
Permite titulações contínuas; 
Corpo externo do pistão em borosilicato; 
Pistão de dosagem em PTFE; 
Calibração simples; 
Autonomia para mais de 60.000 titulações; 
Partes em contato com o líquido autoclaváveis; 
Exatidão menor 0,2%; 
Precisão menor 0,1%; 
Resolução 0,01 ml; 
Bateria de 3.6 A lithium; 
Acompanha adaptadores rosqueáveis de 33, 38 e 45 mm de diâme-
tro, acompanha frasco âmbar; 
Acompanha manual de instruções em português e/ou inglês. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CLIQUI 

UND 01 2.000,00 2.000,00 

103  

Objeto: Espectrômetro de Absorção Atômica 
Descrição Detalhada: 

Espectrofotômetro de absorção atômica, com sistema de análise 
multi-elementar totalmente automático de forno de grafite corretor de 
fundo Zeeman e chama. 
Sistema completamente integrado incorporando os componentes 
para operação "chama" e “forno de grafite" em um único instrumento 
permitindo a troca da técnica de atomização escolhida ("chama" 
para "forno de grafite" ou vice versa) com todo o alinhamento auto-
mático dos dois modos de operação. Sistema ótico de duplo feixe 
(mono feixe para operação com forno de grafite), com componentes 
óticos revestidos com material anticorrosivo e tampa protetora. Mo-
nocromador motorizado automático para seleção do comprimento de 
onda, ajuste e alinhamento. Faixa de trabalho entre 180-900nm. 
Grade de difração de 1200 linhas/nm ou superior. Sistema ótico 
deve possuir a melhor transmissão de luz possível – fibra ótica ou 
superior. Fenda com ajuste automático de altura e largura 
(0.2/0.7/2.0nm). Detector de estado sólido. Torre para 8 lâmpadas 
com reconhecimento automático do elemento da mesma e monito-
ramento do tempo de utilização das lâmpadas via software, bem 
como automático acionamento, fornecimento de energia e posicio-
namento da lâmpada podendo trabalhar com as lâmpadas de cátodo 

UND 01 320.000,00 320.000,00 
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oco ou EDL e similar (lâmpadas de descarga sem eletrodo).  
Controle e monitoramento de todos os gases totalmente automático 
(oxidante, combustível, argônio). Caixa de gases com sistema de 
proteção contra explosão, variação brusca de pressão do fluxo e 
vazamentos. Câmara de mistura de gases, "flow spoiler" ou similar e 
nebulizador construídos em material inerte e resistente corrosão 
(aquosa ou orgânica). Queimador em titânio com fenda única de 10 
cm (para ar/C2H2) e de 5 cm para óxido nitroso, com otimização de 
altura automática via software. Correção de background para "cha-
ma" por lâmpada de deutério. Forno de grafite com aquecimento 
transversal proporcionando perfil uniforme de temperatura, com 
correção de background por efeito Zeeman longitudinal. Controle 
automático via software dos fluxos externos e internos de gás, ga-
rantindo preservação do tubo de grafite e exaustão de vapores for-
mados durante a secagem, pirólise, limpeza, sistema de resfriamen-
to por circulação de água (extrator de fumos). 
A abertura e fechamento do forno são pneumáticos, facilitando a 
troca do tubo de grafite. 
Deve possuir câmera de visualização do forno de grafite em tempo 
real. 
 Programa analítico com até 12 "steps" de parâmetros programáveis 
tais como temperatura (até 2600ºC com intervalos de 10ºC), rampa 
de aquecimento (programável de 1 a 99s). 
Inclui circulador refrigerador de água e extrator de fumo. Fonte 220 
VAC Monofásico, 60 hz.  
Itens Integrantes: 
• Amostrador automático para o forno com capacidade para 140 
posições ou superior, com possibilidade de injetar volumes de 1 até 
99µL.  
• Sistema de injeção em fluxo manual que pode ser empregado para 
diluições, pré-concentrações, adição de reagentes e geração de 
hidretos/vapor frio de Hg acoplável ao espectrômetro de absorção 
atômica, fornecido e gerenciado pelo mesmo software. Sistema de 
operação em fluxo composto por 1 bomba peristáltica, que opera 
entre 10 à 120 rpm, com 4 cavaletes com 2 canais para tubos cada; 
um reator, um separador gás líquido, uma válvula injetora; uma 
célula de quartzo aquecida eletricamente para leitura dos hidre-
tos/vapor de Hg, e um controlador do gás de arraste que trabalhe 
em fluxo de 40 – 250 mL/min de Argônio ou Nitrogênio como gases 
de arraste. 
O FIAS deve permitir a pré-concentração automática de um elemen-
to dentro do tubo de grafite. 
Incluir conjunto de aquecimento elétrico da cela de quartzo para 
geração de hidretos e vapor frio de mercúrio. 
Trabalhar de modo online com o sistema de AA com o forno de 
grafite. 
• Sistema EDL ou similar para conexão entre o Absorção Atômica e 
a lâmpada EDL onde consiste de cabo de conexão e driver, para 
duas lâmpadas; 
• Conjunto de filtro para ar acetileno. Este filtro foi desenhado e 
recomendado para uso em todos os espectrofotômetros de AA e 
ICP, principalmente os com controle automático de gases por micro 
computador. Com duplo estágio, o sistema remove óleo, água e 
sólidos de até 0,1 micron no acetileno, mantendo e pureza dos ga-
ses em 99,99%. 
Software em ambiente Windows para operação e gerenciamento de 
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dados.  
Itens de consumo: 
1. Cilindros de contato de grafite tipo transversal, pacote com 05 
pares;                         
2. Tubos de grafite pirorevestidos com plataformas de integração, 
embalagem com 20 unidades; 
3. Tubos de grafite pirorevestidos com plataformas de integração e 
fundo com proteção, embalagem com 20 unidades para materiais 
refratários e voláteis; 
4. Lâmpadas de descarga sem eletrodo, codificada para arsênio 
(As); selênio (Se) e mercúrio (Hg); 
5. Lâmpadas de cátodo Oco codificadas para cobre (Cu); ferro (Fe); 
níquel (Ni); sódio (Na); potássio (K); manganês (Mn); (Al) alumínio; 
(Mg) magnésio; Co (cobalto); (Pb) Chumbo; (Ca) Cálcio; 
6. Copo de amostras de 2,5 mL, embalagem com 1000 unidades; 
Itens periféricos: 
• O sistema de controle para Absorção Atômica deve incluir: Compu-
tador Processador Intel Core2 Duo E8400 (3.0 GHz, 6 MB L2 cache, 
1333 MHz FSB) ;2GB de memória DDR2, 800MHz com 2GB; Disco 
rígido de 80GB SATA,  rígido  3.0Gb/s e Cache DataBurst 8MB bits, 
impressora laser, monitor 19 polegadas em LCD, cabo de conexão 
entre impressora e computador, mouse óptico e teclado. 
• Estabilizador: 20 kVA Tensão de entrada: 220V (F,F,T) Tensão de 
Saída: 220 V (+- 1%) (F+N) Monofásico. 
• Instalação de rede de gases completa com centrais de posto e de 
parede com todos os materiais por conta do fornecedor do equipa-
mento. Distância aproximada de 04 metros 
• Sistema de exaustão totalmente instalado, incluindo uma coifa de 
tamanho adequado para suportar a exaustão do forno de grafite e 
do gerador de hidretos com tubulação inoxidável. 
Treinamento: 
O treinamento operacional de no mínimo 12 (doze) horas, para no 
mínimo 4 (quatro) servidores para atingir  total familiarização com o 
equipamento e software. 
Garantia: 
A garantia deve ser de no mínimo 12 meses a partir da Instalação 
do equipamento 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor – CLIQUI 

104  

Objeto: FONTE 
Descrição Detalhada: 
FONTE PARA SOLDA MIG/MAG 

Fonte de tensão constante para Solda pelo processo MIG/MAG; 
dotada de ventilador para manter a refrigeração; montada sobre 
carrinho com rodas de borracha e suporte para cilindro de gás; 
completo com cabeçote tracionador incorporado, para arames sóli-
dos e tubulares com diâmetros de 0,8mm a 1,2mm com proteção 
gasosa ou auto protegidos; sistema de regulagem por chave seleto-
ra de 10 pontos com Tocha; regulador de gás; Tensão de alimenta-
ção 220V / 60Hz; circuito aberto mín./máx. 19/37V; corrente de 
solda 250A - Classe de Isolação B-120ºC. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor - CELME 

UND 2 3.600,00 7.200,00 

105  

Objeto: FONTE 
Descrição Detalhada: 
FONTE PARA SOLDA TIG 

UND 2 1.700,00 3.400,00 
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Conjunto completo de Fonte Inversora para Solda pelo processo 
TIG; Faixa Ajuste TIG 3 A 200A - eletrodos 8 A 180A - tensão vazio 
59 - 75V - pós fluxo gás 5 segundos - fusível 20A - cabo alimentação 
32,5 mm - Carga permitida MMA: (180A 25% - 160A 35% - 140A A 
60% - 120 A  100%) TIG: 200A A 25% - 180A A 35% - 140A A 60% - 

110A A 100% - Classe Proteção IP-23C  com Tocha com Conector; 
Regulador de Gás Argônio; 200A, Tensão de Alimentação 220V. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CELME 

106  

Objeto: MÁQUINA DE SOLDA A PONTO POR RESISTÊNCIA 
Descrição Detalhada: 
MÁQUINA DE SOLDA A PONTO POR RESISTÊNCIA 

Portátil, manual; com braços de 200 mm; com capacidade para 
solda em 2 chapas de aço com espessura até 1,2 mm; com contro-
lador de potência eletrônico e tensão de alimentação de 220 V.  
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CELME 

UND 2 1.700,00 3.400,00 

107  

Objeto: CILINDRO 
Descrição Detalhada: 
CILINDRO DE GÁS ARGÔNIO 

Cilindro de gás Argônio para solda MIG/TIG/MAG, com seus respec-
tivos reguladores de pressão. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CELME 

UND 3 800,00 2.400,00 

108  

Objeto: TERMOVISOR 
Descrição Detalhada: 
TERMOVISOR COMPACTO 6.400 PIXELS 

Resolução das imagens infravermelhas 80x80 pixels; Alta precisão: 
com 2% de precisão e sensibilidade térmica de 0,1° C para identifi-
cação dos problemas com mais rapidez e facilidade; 340 gramas 
(leve), que reduz o cansaço do usuário; Fácil de usar: com tamanho 
pequeno (cabem no bolso) e design automatizado, são ferramentas 
fáceis de usar até mesmo para iniciantes em inspeções termográfi-
cas e ideais para usos gerais; Lentes com foco fixo: permite exce-
lente visão; LCD de alta resolução: colorido e de 7,1 cm; Design 
reforçado: resistente e ergonômico, à prova d’água e poeira. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor – CELME 

UND 1 6.000,00 6.000,00 

109  

Objeto: SISTEMA PORTÁTIL 
Descrição Detalhada: 
SISTEMA PORTÁTIL DE MONITORAMENTO DE VIBRAÇÃO 

Componentes: 1 unidade display VGA 5.7” Tela colorida, backlit 
LED; 2 cabos de 2 metrod com conectores; 2 unidades de medição - 
M e S (Movida e Estacionaria); 2 conjuntos de hastes (4x60 mm 
4x120 mm); 2 suportes de eixo com correntes; 2 unidades Bluetooth; 
2 correntes de extensão; 2 bases magnéticas; 2 suportes paralelos; 
1 manual de referência rápida; 1 trena de 3 metros; 1 USB pen drive 
de 2 Gb; 1 cabo de comunicação USB; 1 carregador (100-240 V 
AC); 1 bolsa de proteção para a unidade display com alça para usar 
a tiracolo; 1 pano de limpeza para visores ópticos; 1 CD com a do-
cumentação em diversos idiomas; 1 valise para carregamento dos 
itens, fornecidos com mala em plástico resistente e espuma injetada 
internamente. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor - CELME 

UND 1 37.000,00 37.000,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

71 
 

110  

Objeto: KIT DIDÁTICO 
Descrição Detalhada: 
KIT DIDÁTICO DE MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 

Conjunto Didático de Motor de Combustão Interna - Motor Vivo Flex, 
com fácil visualização de componentes reais do veículo em funcio-
namento; possibilita experimentos dinâmicos, inserção de avarias ao 
sistema; de fácil interação e com software que permite extração de 
gráficos, valores instantâneos dos sensores, atuadores e visualiza-
ção do funcionamento dos elementos do painel. 
O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 
motor montado sobre plataforma com rodízios fabricada em chapas 
e tubos de aço com pintura em epóxi pelo processo eletrostático, 
com componentes protegidos e montados estrategicamente de 
forma a facilitar os experimentos; motor completo com todos os 
componentes necessários para funcionamento; sistema de arrefeci-
mento completo com eletroventilador, radiador de calor, bomba de 
circulação, reservatório e mangueiras; sistema elétrico automotivo 
com alternador, bateria, motor de arranque, chave de ignição, relés, 
fusíveis, painel de instrumentos; sistema completo de admissão de 
ar e exaustão incluindo filtro de ar, escapamentos, catalisador; sis-
tema de injeção eletrônica completo incluindo central eletrônica, 
sensor de pressão absoluta do coletor, velas de ignição, bobina de 
ignição, corpo da borboleta com sensor de posição, válvula de con-
trole de marcha lenta, sensor de temperatura de ar, sensor de tem-
peratura do líquido de arrefecimento, sensor de óleo, bicos injetores, 
sensor de detonação, sensor de posição da árvore de manivelas, 
sensor de oxigênio, bomba de combustível e sensor de nível de 
combustível; sistema microcontrolado de monitoração e inserção de 
defeitos com indicação de forma gráfica através de display de cristal 
líquido com resolução de 240 colunas e 128 linhas, sistema de na-
vegação pelos menus de configuração utilizando manche analógico 
bidirecional, comunicação com PC via interface RS232, monitoração 
em tempo real das grandezas dos sensores e atuadores de forma 
numérica e através de gráficos; software de monitoração e atuação 
em tempo real dos componentes do sistema. 
Possibilitando a inserção de, pelo menos, os seguintes defeitos: falta 
de carga de bateria (alternador), falta de partida (relé do motor de 
partida), injeção eletrônica (avarias nos principais sensores), bomba 
de combustível inoperante, falta de potência no motor (bicos injeto-
res), falta de comunicação CAN.  
Deve vir acompanhado de: manual de utilização em português, 
embalagem em madeira robusta para transporte, cabos para liga-
ções suficientes para todos os experimentos. 
Treinamento incluso, que deverá ser realizado no IFBA Campus 
Vitória da Conquista.  
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CELME 

UND 1 44.000,00 44.000,00 

111  

Objeto: KIT DIDÁTICO 
Descrição Detalhada: 
KIT DIDÁTIDO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA 

Conjunto Didático de Direção Hidráulica com inserção de defeitos e 
com componentes reais em pleno funcionamento. Montado sobre 
mesa com rodízios, fabricado em chapas e tubos de aço 1010/1020 
com pintura em epóxi pelo processo eletrostático. Estrategicamente 
montado de forma a facilitar os experimentos, com devidas prote-
ções, possuindo sistema de monitoração microcontrolado (IHM) com 

UND 1 43.560,00 43.560,00 
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LCD gráfico e software que permitem visualizar o estado dos senso-
res através de gráficos e inserção de avarias. 
O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 
Conjunto de direção hidráulica com volante e todos componentes 
necessários para seu funcionamento, válvula de retenção, rotâme-
tro, manômetro, válvula reguladora de fluxo, jogo de mangueiras, 
cilindro de carga, unidade hidráulica portátil, motor AC com inversor 
de frequência para controlar a velocidade da propulsão da bomba 
hidráulica. Sistema microcontrolado de monitoração e inserção de 
avarias, com indicação de forma gráfica através de display de cristal 
líquido com resolução de 240 colunas e 128 linhas. Sistema de 
navegação pelos menus de configuração utilizando manche analógi-
co bidirecional, comunicação com PC via interface RS232, que per-
mite a monitoração em tempo real das grandezas dos sensores e 
atuadores de forma numérica e através de gráficos. Software de 
monitoração em tempo real dos componentes do sistema. 
Deve vir acompanhado de manual de utilização em português. 
Treinamento incluso, que deverá ser realizado no IFBA Campus 
Vitória da Conquista. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CELME 

112  

Objeto: KIT DIDÁTICO 
Descrição Detalhada: 
KIT DIDÁTICO DE AUTOMAÇÃO EMBARCADA EM VEÍCULOS 

Conjunto Didático com Painéis de Automação Embarcada em Veícu-
los que permitem fácil visualização dos componentes reais do veícu-
lo em funcionamento e experimentos dinâmicos, inserção de avarias 
ao sistema, fácil interação. Composto por 3 painéis interligados: 
painel de sinalização e acessórios, painel de injeção e ignição e 
painel de sistema de freio anti-bloqueio - ABS. Com software que 
permite extração de gráficos, valores instantâneos dos sensores, 
atuadores e visualização do funcionamento dos elementos do pai-
nel. 
Apresentando: Sistema de Comunicação CAN das centrais inteligen-
tes do veículo. Configurações e aplicações mais usuais em sistemas 
automotivos. Painéis de ensaios com pontos de testes, permitindo a 
montagem e visualização dos sinais dos circuitos elétricos. Compo-
nentes dispostos de forma didática integrando subsistemas do con-
trole de automação embarcada. Características funcionais de com-
ponentes elétricos e eletrônicos utilizados comercialmente. Comuni-
cação entre painéis utilizando uma rede de microcontroladores. 
Permite a aquisição de sinais e a verificação do funcionamento 
como se o sistema estivesse instalado em um automóvel em movi-
mento. Os sinais que não podem ser diretamente recebidos são 
simulados pelos microcontroladores e enviados para a central ele-
trônica. Funcionamento em 110V e 220V. 
O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 
Três painéis robustos fabricados em chapa metálica com pintura 
eletrostática e painel frontal silcado e protegido por uma placa de 
acrílico transparente. Componentes reais automotivos que se conec-
tam e permitem a implementação de situações de funcionamento 
real de um automóvel. Painel de sinalização e acessórios: distribui-
ção de alimentação, iluminação interna, iluminação externa (faróis e 
lanternas), sinalização de segurança (setas), ventilação interna, 
atuadores elétricos (vidros, antenas e retrovisores), caixa de fusí-
veis, bateria, rádio, painel de instrumentos mecânicos, painel de 

UND 1 69.900,00 69.900,00 
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instrumentos eletrônicos providos de comunicação CAN, body com-
puter provido de comunicação CAN. Painel de sistema de freio anti-
bloqueio - ABS: reconhecimento dos componentes do sistema de 
freio anti-bloqueio, sinalização luminosa, operação do sistema de 
freio anti-bloqueio no modo acréscimo, manutenção e redução acio-
nados manualmente ou automaticamente, operação do sistema de 
freio anti-bloqueio no modo manutenção, operação do sistema de 
freio anti-bloqueio no modo redução, verificação das condições de 
escorregamento, levantamento das curvas de velocidade de um 
sistema de freio anti-bloqueio, sensor de velocidade, bomba do 
ABS, monitoração da pressão do fluído de freio através de manôme-
tro. Painel de injeção e ignição: condições de admissão, pressão de 
óleo, aquecimento, ciclo de queima, injeção, distribuição e consumo, 
sensores de temperatura, pressão absoluta, rotação, vibração, oxi-
gênio, nível de combustível e do acelerador, válvula de marcha 
lenta, bicos injetores, bomba de combustível, bobinas de ignição, 
central eletrônica, velas de ignição, aplicação prática do fluido com-
bustível na bomba e nos bicos injetores. Software de controle que 
acompanha o funcionamento do sistema e monitora o estado de 
cada um dos componentes, permite a inserção de defeitos em cada 
um dos painéis para que os alunos possam ser colocados em situa-
ções de verificação dos conhecimentos adquiridos, identificando as 
causas das falhas a partir da medição de sinais. 
Deve vir acompanhado de: apostila teórica e prática em português, 
apresentando roteiros de experimentos práticos e exercícios de 
fixação, software, cabos para comunicação entre os painéis, cabo 
de comunicação entre o equipamento e o PC, cabos banana-banana 
para os experimentos e embalagem em madeira robusta para trans-
porte. 
Treinamento incluso, que deverá ser realizado no IFBA Campus 
Vitória da Conquista. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CELME 

113  

Objeto: KIT DIDÁTICO 
Descrição Detalhada: 
KIT DIDÁTICO DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA 

Conjunto Didático de Refrigeração Automotiva com interface para 
computador, que apresenta o estudo dos sistemas elétrico e mecâ-
nico da refrigeração automotiva, utilizando-se de componentes reais 
(compressor, filtros, caixa evaporadora, condensador). Disponibiliza 
o diagrama do esquema elétrico, bornes para conexões do tipo 
banana, ajustes de correias e sistema de fluido com troca e monito-
ração de pressão em pontos estratégicos. Software de monitoração 
e controle do sistema em tempo real. 
Apresentando: configurações e aplicações mais usuais em sistemas 
de refrigeração automotiva; características funcionais de componen-
tes elétricos e mecânicos; componentes com pontos de testes, per-
mitindo a montagem dos circuitos elétricos e visualização dos sinais; 
dispositivos de proteção com acrílico transparente resistente e prote-
tores contra curto-circuito. 
O kit didático deve conter, no mínimo, os seguintes componentes: 
bancada robusta fabricada com tubos e chapas metálicas, pintura 
em epóxi (processo eletrostático) com subdivisão em camadas para 
fixação dos componentes; caixa evaporadora com motor e turbina; 
condensador; compressor; eletroventiladores; filtro anti-pólem; filtro 
secador/acumulador; painel de controle analógico e digital; pressos-

UND 1 29.000,00 29.000,00 
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tato; termostato; conectores de engates rápidos, presilhas, válvulas, 
mangueiras, correias, difusores, bicos para manômetros; relés, 
fusíveis e dispositivos de segurança; motor elétrico com velocidade 
variável para propulsão do compressor; bateria com carregador 
acoplado; painel com display de cristal líquido gráfico com apresen-
tação em tempo real das grandezas dos sensores, atuadores, gráfi-
cos de pressão e temperatura do sistema; câmara em acrílico resis-
tente e transparente com matriz de sensores proporcionando medi-
ção em “3D” da temperatura; software de monitoração e atuação em 
tempo real dos componentes do sistema; comunicação com PC via 
Serial RS232 e USB. 
Possibilitando, no mínimo, os seguintes experimentos: conhecendo 
os componentes de refrigeração automotivos; troca do fluido refrige-
rante; uso do Manifold; medidas elétricas (corrente, tensão e resis-
tência); ligações elétricas dos componentes; conexões mecânicas 
de engates, compressor e correia; rendimento do sistema; perda de 
rendimento devido obstrução nos filtros secador/acumulador e anti-
pólem; perda de rendimento por falta ou excesso de fluido refrige-
rante. 
Deve vir acompanhado de: Manifold para fluido refrigerante; apostila 
teórica em português apresentando os principais pontos da tecnolo-
gia em estudo; apostila prática em português apresentando roteiros 
de experimentos práticos e exercícios de fixação; cabos para liga-
ções suficientes para todos os experimentos; embalagem robusta 
em madeira para transporte. 
Treinamento incluso, que deverá ser realizado no IFBA Campus 
Vitória da Conquista. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor - CELME 

114  

Objeto: Medidor 
Descrição Detalhada: 
MEDIDOR ULTRA-SÔNICO DE ESPESSURAS 

Transdutor ultra-sônico duplo cristal, com frequência de 5 MHz, 
diâmetro da ponta de contato de 9,5 mm, suporta temperaturas 
entre -20 °C a 508 °C e mede espessuras de 1 a 508 mm (aço) na 
condição normal de medidas e de 2 a 50 mm na condição de medi-
das ECO a ECO, conectores afixados na parte superior do corpo; 
Cabo coaxial duplo padrão RG 316/u com 1,5 m de comprimento 
com conectores tipo lemo 00 e microdot em suas extremidades para 
uso no transdutor; Frasco de líquido acoplante com 56,7 g para 
temperaturas de até 60 °C; Correia de pulso; Maleta rígida para 
acondicionamento e transporte do medidor de espessuras e acessó-
rios; Duas pilhas alcalinas padrão AA; Programa de interface para 
microcomputadores de recebimento, armazenamento, gerenciamen-
to e impressão de dados coletados; Capa de proteção para o equi-
pamento.   
Deve vir acompanhado de manual de utilização em português. Ga-
rantia mínima de 2 anos. 
Treinamento incluso, que deverá ser realizado no IFBA Campus 
Vitória da Conquista.  
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  
Setor - CELME 

UND 1 9.450,00 9.450,00 

115  

Objeto:  Purificador de água 
Descrição Detalhada: 

Purificador de água osmose reversa com produção de +/- 10L/h e 
descarte de rejeito de +/- 20 L/h. 

UND 1 1.679,00 1.679,00 
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Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

116  

Objeto: Autoclave 
Descrição Detalhada: 

Autoclave vertical de 18 litros 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

Unid 1 3.149,00 3.149,00 

117  

Objeto: Fluorímetro 
Descrição Detalhada: 

Fluorímetro digital portátil 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

Unid 1 1.249,00 1.249,00 

118  

Objeto: Forno de Mufla 
Descrição Detalhada: 

Forno mufla para temperatura máxima de 997° C – 220 Volts 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

Unid 1 1.569,40 1.569,40 

119  
Medidor de oxigênio dissolvido 
Laboratórios: Química / Água 

Unid 1 5.298,40 5.298,40 

120  

Objeto: Turbidímetro 
Descrição Detalhada: 

Turbidímetro de bancada 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

Unid 1 1.709,05 1.709,05 

121  

Objeto: Jar teste 
Descrição Detalhada: 

Jar teste microprocessado, capacidade 6 provas 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

Unid 1 3.996,16 3.996,16 

122  

Objeto: Destilador 
Descrição Detalhada: 

Destilador de nitrogênio Kjeldahl semi-automático 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

Unid 1 3.000,00 3.000,00 

123  

Objeto: Agitador 
Descrição Detalhada: 

Agitador de tubos com receptáculo de borracha colocado no topo do 
aparelho, com controle de velocidade 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

Unid 1 500,00  500,00 

124  

Objeto: Bloco Digestor 
Descrição Detalhada: 

Bloco digestor para tubos micro de 100 mL (25x250mm) 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

Unid 1 3.500,00 3.500,00 

125  

Objeto: Dessecador 
Descrição Detalhada: 

Dessecador de vidro completo com tampa e luva com diâmetro de 
400 mm com placa de porcelana 
Laboratórios: Química / Água 

Unid 2 800,00 1.600,00 

126  

Objeto: Decibelímetro digital 
Descrição Detalhada: 

Decibelímetro digital 30 a 130 dB 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

Unid 2 325,00  650,00 
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127  

Objeto:  Dessecador 
Descrição Detalhada: 

Dessecador tamanho grande com tampa esmerilhada e luva; me-
dindo diâmetro interno 300 mm;  
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

UN 02 800,00 1.600,00 

128  

Objeto: Destilador 
Descrição Detalhada: 
Destilador de Água capacidade de 5 l/h: Capacidade de produção 

de 5 litros por hora; 
Caldeira em latão com banho de estanho virgem para a não conta-
minação da água; 
Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destila-
da, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; 
Nível constante de alimentação da caldeira; 
Cúpula de vidro resistente e inerte; 
Resistência tubular blindada; 
Contator para segurança; 
Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o 
sensor detecta falta de água; 
Dimesões: A= 55 x L= 44 x P= 28 cm; 
Consumo: 3.500 Watts; 
Alimentação: 220 Volts.  
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

UN 01 1.600,00 1.600,00 

129  

Objeto: Garrafa  
Descrição Detalhada: 
GARRAFA DE VAN DORN EM PVC CAP. 2000ML 
- cabo em polipropileno trancado com diametro de 5m x 25 metros 

de comprimento, 
- sistema de desarme de facil manuseio, 
- tampões de vedação de borracha siliconizada, 
- pressão de vedação por borracha látex  diâmetro de 12mm, 
- corpo em acrilico, 
- sistema de entrada de ar e saida de água, apos a coleta, 
- manual de instruções em português. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

UN 01 2.195,00 2.195,00 

130  

Objeto: MA-452/3 
Descrição Detalhada: 
MA-452/3 - Sistema de filtração em vidro sinterizado Base su-
porte: manifold com entrada e saída em inox AISI 304 
Suporte primario dos funis: tipo copo em inox AISI304 
Válvula do controle de fluxo: torneira tipo esferica em PTFE 
Rolha de fixação: anéis de vedação 
Vidros de filtração: funil com capacidade para 300 ml e haste com 

parte central sinterizado de porosidade media grossa P1, em vidro 
borossilicato 
Parede de filtração: papel filtro ou membranas com Ø47mm 
Garras de fixação: 1 para cada prova em inox AISI304 com mola 
Itens configuráveis sob pedido: volume do funil em vidro e núme-

ro de provas. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

UN 01 700,00  700,00 

131  
Objeto: Balança 
Descrição Detalhada: 

UN 01 1600,00 1.600,00 
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Balança eletrônica digital microprocessada de preci-
são:Gabinete externo em plástico e interno em alumínio injetado 

proporcionando alta resistência a corrosão; 
Calibração semi-automática através de peso externo; 
Sistema mecânico de proteção a sobrecarga, teclas únicas para 
ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente; 
Adaptador de vibrações com 3 níveis; 
Função Back-Light configurável; 
Características técnicas: Legibilidade 0,01 g, linearidade 0,02 g, 
campo de pesagem de 0 a 3.100 g, campo de taragem de 0 a 3.100 
g, tempo de estabilização 2 segundos; 
Prato de pesagem 160 mm; 
Dimensões 220 x 325 x 105 mm; 
Saída RS 232 habilitada; 
Alimentação 110/220 V ( Bivolt ). 
( Com selo Homologado e Verificado pelo INMETRO). 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

132  

Objeto: Medidor 
Descrição Detalhada: 
Medidor Portátil de Oxigênio Dissolvido:Medidor digital portátil de 

oxigênio dissolvido, em água e temperatura própria para uso no 
campo. 
Tecnologia microprocessado que fornece leituras rápidas, fáceis e 
precisas. 
Display amplo, dupla função; permitindo a leitura simultânea da 
medição de oxigênio e de temperatura e com ajuste de contraste 
para melhor ângulo de visualização. 
Indicação de bateria fraca. 
Saída RS 232. 
Estrutura em plástico (ABS), resistente à impactos e à respingos. 
Função DATA HOLD (memória). 
Função MEMORY RECORD (registro de memória). 
Função para determinação de altitude, com variação de 0 a 3.900 m. 
Dispositivo de desligamento automático para prolongar a vida útil da 
bateria. 
Determinação de % de sal ou de solução salina, com variação de 0 
a 39%. 
O conjunto acompanha 01 sonda de oxigênio com ponta com mem-
brana interna com cabo de 4 metros e 01 solução eletrolítica  
Acompanha 02 pontas plásticas com membrana fixa para substitui-
ção. 
Faixa de Trabalho: 
Oxigênio Dissolvido: 0 a 20mg/L; 
Oxigênio no ar: 0 a 100% O2; 
Temperatura: 0 a 50 ºC 
Resolução: 
Oxigênio Dissolvido: 0,1mg/L; 
Oxigênio no ar: 0,1% O2; 
Temperatura: 0,1 ºC 
Precisão: 
Oxigênio Dissolvido: +/- 0,4mg/L; 
Oxigênio no ar: +/- 0,7% O2; 
Temperatura: +/- 0,8 ºC; 
Umidade: Máxima 80%. 
Temperatura da operação: 0 ºC a 50 ºC; 

UN 
 

01 
 

700,00 
 

 700,00 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

78 
 

Corrente: DC 6,2 mA 
Bateria: 006 P DC 9V. 
Sonda: Cilíndrica, 190mm (comp.) x 28mm (diâm.) com cabo de 4 
metros; 
Dimensões:  
Comprimento: 135mm 
Largura: 60mm 
Espessura: 33mm 
Peso: 
446 gramas (incluindo a bateria e a sonda). 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

133  

Objeto:  DBO 
Descrição Detalhada: 
Descrição de Demanda Bioquimica de Oxigênio (dbo)  

Aparelho para medição da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 
método manométrico, isento de mercúrio, composto por 6 garrafas 
(500 ml) tipo âmbar para 6 amostras (provas) com dispositivos supe-
riores respirométricos e plataforma de agitação magnética indutiva 
(permite centralização automática da barra magnética); leitura atra-
vés de display digital frontal com 4 digitos e LED com 7 segmentos, 
com memória programada para leitura de 1 a 28 dias (ajustável pelo 
usuário), permite leituras diárias e diretas sem a necessidade de 
aplicação de fator de conversão dos seguintes parâmetros: BOD 
mg/L O2, volume da amostra, duração, tempo de medição (sele-
ção/controle através de painel frontal); faixa de medição de 0 a 
4.000 mg/l (0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000 e 0-4000); reló-
gio integrado (tempo real), classe de proteção (sensor) IP 54, mate-
rial de construção ABS; reconhecimento eletrônico da temperatura 
(os sensores só iniciam a medição após a temperatura estabilizar 
em 20 C (utilização de câmara DBO recomendada); completo com 
manual de instrução em língua portuguesa, 3 pilhas alcalinas tipo 
"C"; funcionamento em 230V/50-60Hz; aplicações: DBO 5, DBO 7, 
OECD 301 ..., Modelo: OxiDirect Princípio de operação: Manométri-
co, livre de mercúrio. Faixa de medição: 0 a 4.000 mg/l Precisão: 
0,5% da escala total a 20 C Display: Digital de 4 dígitos Capacidade: 
6 frascos de 500 ml Memória de leitura: 1 a 28 dias Classe de prote-
ção: IP 54 Medindo: 375 x 195 x 230 mm Rede: 230 volts Acompa-
nha: 50 ml solução hidróxido de potássio 45%; 50 ml inibidor de 
nitrificação; 1 frasco para amostra de 157 ml; 1 frasco para amostra 
de 428 ml; 1 bloco de papel gráfico. Manual de instruções em portu-
guês. 
Local de Entrega: IFBA - Campus Vitória da Conquista.  

Setor – COTAM Lab Química/Àgua 

 
UN 

 

 
01 

 

 
990,00 

 
 990,00 

    TOTAL 1.704.635,26 

 

 

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, 
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procedência, número do lote, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem e outros, 

bem como sobre os riscos que apresentarem à saúde e à segurança dos consumidores, quando for o caso; 

 

5.2. Local de entrega: os materiais deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado do IFBA – CAMPUS 

VITÓRIA DA CONQUISTA, localizado na Av. Amazonas, 3.150, Zabelê, em Vitória da Conquista – Bahia, 

de segunda a sexta no horário comercial. 

 

5.3. Prazo de entrega: é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da solicitação do Setor de Almoxarifado e da 

emissão da nota de empenho; 

 

5.4. Quantidades: dentro do prazo de vigência de acordo com as quantidades estimadas neste termo, de acordo 

com a solicitação. 

 

6. GARANTIA E QUALIDADE DO MATERIAL 

 

Os materiais, objeto deste Termo de Referência deverão ser de 1ª Linha para os fins a que se desti-

nam. Caso haja algum problema, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus 

Vitória da Conquista devolverá o produto em que foi detectado o problema, ficando a Empresa responsável 

pela troca do produto ou com os possíveis problemas solucionados. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no IFBA - Campus Vitória da Conquista, conforme es-

pecificações estabelecidas no Anexo I do Edital e, o acréscimo legal de até 25% (se houver). 

 

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

itens para IFBA - Campus Vitória da Conquista;  

 

Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos 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 

 

Promover a remoção, às suas expensas, dos produtos que estiverem em desacordo com as especifica-

ções do Edital, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento 

indevido, providenciando a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias , contados da no-

tificação que lhe for entregue oficialmente; 

 

Cumprir integralmente as disposições do edital deste Pregão. 
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Substituir em 15 (quinze) dias, após ser comunicado, se os produtos apresentarem defeito imediatamente ou 

durante o período de garantia, ou outro problema qualquer que não permita sua utilização total. 

 

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação da Licitação, bem 

como entregar os produtos cotados, mediante agendamento, de acordo com as especificações e demais condi-

ções estipuladas no Edital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias para IFBA - Campus Vitória da Conquista, 

contados da data do  recebimento do pedido da Nota de Empenho, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, 

de segunda a sexta-feira, nos endereços constantes do Termo de referencia, Anexo I, deste Edital. 

 

Os produtos cotados deverão ser entregues em sua condição original, contendo marca, modelo, referência, 

fabricante, procedência, prazo de garantia, indicação de assistência técnica nos locais onde serão entregues 

entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações constantes deste Edital. 

 

Comunicar à Administração do IFBA, no prazo máximo de 02 (dois) dias que anteceder o da entrega dos pro-

dutos, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 

 

Informar o Nº do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento. 

 

Substituir em 15 (quinze) dias, após ser comunicado, os produtos que chegarem com defeito ou que vierem a 

apresentar durante o período de garantia. 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO 

 

A entrega do produto será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização e avaliação por representante da 

CONTRATANTE. 

 

Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta Licitação, deverão ser prontamente atendidas 

pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame qualitativo e à aceitação 

final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, de-

feitos ou as incorreções porventura detectadas. 

 

A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos para IFBA - Campus Vitória da 

Conquista entregues, se em desacordo com a Proposta. 

 

 

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 
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de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo ini-

dôneo, 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 prejuí-

zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”. 

 

Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na Ata 

de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI da Lei Nº 

8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 

 

Advertência; 

 

Multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho; 

 

Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o IFBA, por pra-

zo de até 02 (dois) anos; 

Cancelamento do respectivo registro na Ata. 

 

As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF. 

 

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defe-

sa. 

 

 

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 15 (quinze) dias corridos, a contar do 

dia do recebimento do material com a respectiva Nota Fiscal, com o mesmo CNPJ e Razão Social apresenta-

dos para a habilitação e proposta e desde que comprovada a regularidade da situação fiscal do licitante, quan-

do 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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa decorrente da aquisição objeto desta licitação correrá à conta dos recursos consignados no Orça-

mento Geral da União para o Exercício de 2012, a cargo do IFBA, Programa de Trabalho – 00000, Fonte de 

recursos – 00000 - Elemento de despesa- 000000. 
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13. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO 

 

 

Prazo de validade da ata do registro de preço será de 12 (doze) meses, contados da data de 

sua assinatura. 

 

 

Vitória da Conquista, 19 de Setembro de 2012. 

 

 

___________________________                                     ____________________________ 

 Chefe de Aquisições      Pregoeiro 

 

 

_______________________________________ 

Solicitante: COEEL/CEAMB/CLIQUI/CELME 

 

 

PARA USO DO ORDENADOR DE DESPESAS 

 

(  ) Aprovo o Termo de Referencia  conforme o inciso II do art. 9º do Decreto 5420/2005, encaminha-se 

ao SMP/SAG 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 09/2012 

Processo 23281.001961/2012-DV 

 

 

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

 

VALIDADE: 12 (doze) MESES 

 

 

Aos  ............... dias do mês de .......... de dois mil e doze, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CI-

ÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, CNPJ 10.764.307/0004-65, 

neste ato representado por seu Diretor Geral Prof. Paulo Marinho de Oliveira, RG. Nº M4.736.061-SSP/MG, 

CPF. Nº 003.193.276-20,, denominada simplesmente CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02,  dos 

Decretos nºs. nº 3.931/01; nº 4.342/02 e 5.450/05; subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posterio-

res e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrô-

nico nº 09/2012 pelo Sistema de  Registro de Preços, Ata de julgamento de Preços, publicada no Diário Ofi-

cial da União e homologada pela Reitora do O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA – IFBA – Campus Vitória da Conquista, Processo nº 23281.001961/2012-DV, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos ÍTENS .........., que passa a fazer parte integrante desta Ata. Os preços 

foram oferecidos pela EMPRESA ........................................., situada a ..................................., fone 

(.....)................, CNPJ........................, representada por..............................................cuja proposta foi classifi-

cada em 1º lugar no certame. 

 

 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Aquisição de Equipamentos para os laboratórios do IFBA - Campus Vitória 

da Conquista de acordo com as especificações e quantidades definidas no Anexo I deste Edital, e especifica-

das abaixo: 

 

 

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR MARCA 
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DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (dose) meses, a partir 

da sua assinatura, durante o qual o IFBA não será obrigada a adquirir os equipamentos para os laboratórios do 

IFBA - Campus Vitória da Conquista referidos na Cláusula Primeira  exclusivamente pelo Sistema de Re-

gistro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das 

hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.  

 

 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos rela-

cionados na presente licitação, ou órgãos interessados em participar, em qualquer tempo, desde que autoriza-

dos pelo IFBA – Campus Vitória da Conquista, e em conformidade com o § 3º do art. 8º do Decreto nº 

3931/01, alterado pelo Decreto nº 4.342/02. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na ocasião do fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao 

preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico  nº 09/2012, que a precedeu e 

integra o presente instrumento de compromisso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na ocasião do fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 

proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 09/2012, pela empresa detentora da presente Ata, a qual  tam-

bém a integram. 

 

 

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

CLÁUSULA QUARTA – Para a aquisição de Materiais e Equipamentos para os Laboratórios do IFBA - 

Campus Vitória da Conquista , o prazo de entrega será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, 

todavia, ultrapassar 15 (quinze) dias da retirada da nota de empenho ou ordem de entrega pelo fornecedor, 

conforme o disposto na Cláusula Oitava, desta Ata 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - O local de entrega, para o fornecimento, será indicado pelo órgão requisitante. 

 

 

DO PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA QUINTA - O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária mediante 

a apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada pelo fiscal do contrato, sem inclu-
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são de qualquer despesa financeira pelo prazo de processamento do pagamento, quando mantidas as mesmas 

condições iniciais de habilitação. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualiza-

ção monetária. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso da CONTRATANTE, constatar antes de cada pagamento, irregularida-

des de situação da CONTRATADA junto ao SICAF, o pagamento não será suspenso, mas a CONTRATADA 

ficará obrigada a providenciar no prazo de até 30 (trinta) dias corridos sua regularização ou apresentar a sua 

defesa sob pena de Rescisão do CONTRATO. 

 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

CLÁUSULA SEXTA - O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da ordem 

de entrega/pedido de compra pelo fornecedor. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu venci-

mento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a qualidade dos equipamentos para os laboratórios do IFBA - Campus 

Vitória da Conquista entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão Eletrônico 

que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para 

substituição no prazo máximo de 15 (quinze) dias, independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 

 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação, e desde que tenha 

sido emitida a NOTA DE EMPENHO pelo Órgão/usuário da Ata. 

 

 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II, da presente Ata, e, 

em atendimento ao §1º, art. 28, da Lei nº 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer 

reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista 

na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 

do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e inici-

ar outro procedimento licitatório.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condi-

ções do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados 

serão convocados pelo IFBA, para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 

 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

CLÁUSULA OITAVA – O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – automático:  

 

1) por decurso de prazo de vigência; 

 

2) quando não restarem fornecedores registrados; ou 

 

3) pelo IFBA, quando caracterizado o interesse público. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO -  a pedido do fornecedor, quando: 

 

1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

 

2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  pela Administração, unilateralmente, quando: 

 

 

1. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; 

 

2  ;perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento lici-

tatório; 

 

3. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.  

 

4. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 

5. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
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6. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 

na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo ad-

ministrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

 

 

 

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 

 

CLÁUSULA NONA - A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, pelo 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA – Campus Vitória da 

Conquista. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A emissão da ordem de entrega/pedido de compras, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial será igualmente autorizado pelo órgão requisitante, quando da solicitação dos  

Materiais e Equipamentos para os Laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Conquista 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

 

CLAUSULA DÉCIMA - Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no IFBA, conforme especifi-

cações estabelecidas no Anexo I do Edital e, o acréscimo legal de até 25% (se houver). 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência rela-

cionada com a aquisição de equipamentos para os laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Conquista; 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, aquisição dos equipamentos para os laboratórios 

do IFBA - Campus Vitória da Conquista que a licitante vencedora entregar fora das especificações do Edi-

tal. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a 

legislação vigente à matéria. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Promover a remoção, às suas expensas, dos equipamentos para os 

laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Conquista que estiverem em desacordo com as especificações do 

Edital, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento indevido, 

providenciando a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 

notificação que lhe for entregue oficialmente; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Substituir em 15 (quinze) dias, após ser comunicado, se os equipamentos para 

os laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Conquista apresentarem defeito imediatamente ou durante o 

período de garantia, ou outro problema qualquer que não permita sua utilização total. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultante da 

adjudicação da Licitação, bem como entregar os itens cotados no local indicado nesta ATA, mediante agen-

damento, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias , contados da data do recebimento do pedido de compra ou requisição, no horário das 8h às 12h e 

das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, nos endereços constantes no Termo de referencia, Anexo I deste Edi-

tal. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os itens constante do anexo I deverão ser entregues em sua condição original, 

contendo marca, modelo, referência, fabricante, procedência, prazo de garantia e assistência técnica nas loca-

lidades onde forem entregues, entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especifica-

ções constantes deste Edital. 

 

 

PARÁGRAFO QUARTO - comunicar à Administração do IFBA, no prazo máximo de 02 (dois) dias que an-

teceder o da entrega dos itens para o IFBA - Campus Vitória da Conquista, os motivos que impossibilitem 

o seu cumprimento; 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Informar o nº do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento. 

 

PARÁGRAO SEXTO - Substituir em 48 horas, após ser comunicado, os itens constantes do ANEXO I deste 

edital, que chegarem com defeito ou que vierem a apresentar durante o período de garantia. 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Elaborar o pedido de fornecimento dos equipamentos para os laborató-

rios do IFBA - Campus Vitória da Conquista. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência rela-

cionada com a aquisição dos equipamentos para os laboratórios do IFBA - Campus Vitória da Conquista  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos para os laboratórios do IFBA - 

Campus Vitória da Conquista, que a licitante vencedora entregar fora das especificações do Edital. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação 

vigente à matéria. 

 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A entrega dos equipamentos para os laboratórios do IFBA - Campus 

Vitória da Conquista, será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização e avaliação por representante 

da CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta Licitação, deverá 

ser prontamente atendida pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao 

exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir, no todo 

ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectadas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o forneci-

mento dos itens, objeto desta licitação para serem entregues no IFBA - Campus Vitória da Conquista, entre-

gues, se em desacordo com a Proposta. 

 

 

DAS SANÇÕES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Conforme o disposto no art. 28 do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 

2005, “aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de 

registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de 

até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais” 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no 

art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o pre-
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juízo de outras: 

 

1 Advertência; 

 

2 Multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho; 

 

3 Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de  contratar com o IFBA, 

por prazo de até 02 (dois) anos; 

 

4   Cancelamento do respectivo registro na Ata.  

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao fornecedor o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

 

 

 

 

DA VINCULAÇÃO 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A aquisição de equipamentos para os laboratórios, para serem entregues 

no IFBA - Campus Vitória da Conquista, obedecerá ao estipulado nesta ATA, bem como, às disposições 

constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo nº23281.001961/2012-DV, que 

independente de transcrição, fazem parte integrante e complementar desta ATA, no que não a contrariem: 

 

1. Edital do PREGÃO ELETRÔNICO  Ata de Registro de Preço Nº xx/2012, do INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA – Campus Vitória da 

Conquista. 

 

 

2. Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA. 
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 DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da utilização da 

presente ATA, será a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia. 

 

 

DOS CASOS OMISSOS 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e 

demais normas aplicáveis. 

 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 

consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2012, a cargo do IFBA - Programa de Trabalho - 

00000 – Fonte de Recursos – 00000000 – Elemento de Despesa  

 

 

DA PUBLICAÇÃO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, a publicação do Extrato des-

te contrato e seus eventuais termos Aditivos no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil no mês seguinte ao de 

sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20(vinte) dias daquela data.   

 

 

 

 

                                          

Vitória da Conquista, xx de xxxxxx de 2012. 

 

 

____________________________________________________ 

PAULO MARINHO DE OLIVEIRA 

DIRETOR GERAL 

IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

___________________________________________________ 
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CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

                              _____________________________________________________ 

                              CPF. 

                              ______________________________________________________ 

                              CPF. 

 

 

 

 

 

APROVO A PRESENTE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA  aquisição de equipamentos para os laborató-

rios do IFBA - Campus Vitória da Conquista, de acordo com as especificações e quantidades definidas no 

Anexo I deste Edital. 

 

 
 
 
 

VITÓRIA DA CONQUISTA, ............ de ..............  de 2012. 

 

PAULO MARINHO DE OLIVEIRA 

DIRETOR GERAL 

IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

 


