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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Av. David Jonas Fadini, S/Nº - Bairro Rosa Neto - CEP 45823-431 - Eunápolis - BA - www.portal.ifba.edu.br

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 

(Processo Administrativo n° 23291.000501/2020-15)

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA – IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, CNPJ: 10.764.307/0010-03, por meio da Pregoeira, designada pela Portaria nº 09, de 10 de fevereiro
de 2020, sediado na Avenida David Jonas Fadini, S/n, Rosa Neto, Eunápolis – Bahia. CEP 45.823-431, realizará licitação para REGISTRO DE
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,
 da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

 

Data da sessão: 08/12/2020

Horário: 09h00min (horário de Brasília)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
 

1. DO OBJETO

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa  para eventual aquisição de materiais pedagógicos,
esportivos, modelo anatômico e  outros materiais de consumo/equipamentos para atender as demandas dos diversos setores do
Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em
quantos itens forem de seu interesse.

3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto
às especificações do objeto. 
 

2.  DO REGISTRO DE PREÇOS

1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata
de Registro de Preços. 
 

3. DO CREDENCIAMENTO

1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,
por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos
órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 
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4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

1. A participação neste Pregão é EXCLUSIVA a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas
no art. 34 da Lei nº 11.488, e 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.

1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico,
relativo às seguintes declarações:

1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não”
impedirá o prosseguimento no certame;

2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.          que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;

4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;

5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro
de 2009.

7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de
acesso e senha.

3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
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6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema;

8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

1. Valor unitário e total do item

2. Marca;

3. Fabricante;

4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no
que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;

2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado
nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando
participarem de licitações públicas;

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para
a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste
Edital.

2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência.

1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no
Edital.

7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances
não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
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9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um) centavo. 

10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os
das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na
ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.

13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de
valores.

1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa
fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum
licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada
a identificação do licitante.

18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública
será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará
em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
após a comunicação automática para tanto.

25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.

27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate
será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá
haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666,
de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1. no pais;
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2. por empresas brasileiras;

3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas
no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material
ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não
possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados
da solicitação.

1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação
das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou
havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s)
e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e
desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no
prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
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8.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes
e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o
caso.

7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais
vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.

1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.

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

10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for
aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto
neste Edital.  
 

9. DA HABILITAÇÃO  

1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar,
o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;

2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por
ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização
do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista
para recebimento das propostas;

2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data
da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos
oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no
prazo de 03 (três) horas sob pena de inabilitação.

4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais
não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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somente em nome da matriz.

1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e
ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitação:

8. Habilitação jurídica:

1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos
definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do
Decreto n. 7.775, de 2012.

8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor
rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
 

9. Regularidade fiscal e trabalhista:

1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;

6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata
ou concorre;

7. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação. 
 

10. Qualificação  Econômico-Financeira.

1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº
8.538, de 2015);

2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
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3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira,
conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não
foi exigida pelo órgão fiscalizador;

3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

 

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

 

4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente,
o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
 

11. Qualificação Técnica 

1. O licitante deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação a comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

5. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição
na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os
requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
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10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação
de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a
Contratada.

3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por
extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de
qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após
a homologação.

11. DOS RECURSOS

1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.

2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer,
para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.

2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 
 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

1. A sessão pública poderá ser reaberta:

1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou
em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o
contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso,
ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
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2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório. 
 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 07 (sete) dias, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a
Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de seu recebimento.

3. Ainda como alternativa à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade ou encaminhamento mediante
correspondência postal para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá solicitar que o licitante
realize o cadastro através de link disponibilizado por e-mail no Sistema Eletrônico de Informações - SEI para assinatura
eletrônica da Ata de Registro de Preços, após realização do cadastro deverá ser encaminhado para o e-mail compras-
eunapolis@ifba.edu.br ou compras.eunapolis@gmail.com cópia de documento oficial com foto e comprovante de endereço
do representante legal que assinará a ata. A ata de registro de preços deverá ser assinada eletronicamente no prazo de 02
(dois) dias, a contar da data de acesso a ata no SEI. Poderá ainda ser assinada por meio do certificado digital.

4. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de
Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.

1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento
equivalente.

2. As notas de empenho serão enviadas através de correio eletrônico (e-mail), cadastrados no SICAF ou informado na proposta
apresentada, e a data deste envio será a referência para o prazo estipulado no item 4.1 do termo de referência. Para tanto as
empresas participantes do certame deverão manter as informações de seu cadastro atualizadas junto à instituição e ao SICAF.

3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666,
de 1993;

2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece
os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura.

5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “online” ao
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - CNCCAIA, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,  cujos resultados
serão anexados aos autos do processo. 

1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no
SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o
contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato
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ou a ata de registro de preços. 
 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital. 
 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

20. DO PAGAMENTO
1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

3. apresentar documentação falsa;

4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

6. não mantiver a proposta;

7. cometer fraude fiscal;

8. comportar-se de modo inidôneo;

2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que,
convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da
fase de lances.

4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da
contratação;

2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.

8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública
nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou
sem a participação de agente público.

10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
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11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.

12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 
 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem
classificado.

2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor
classificado.

3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados
segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o
melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do
Decreto n° 7.892/213. 
 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras-eunapolis@ifba.edu.br ou por petição dirigida ou
protocolada no endereço Avenida David Jonas Fadini, S/n, Rosa Neto, Eunápolis – Bahia. CEP 45.823-431, Coordenação de
Compras e Licitações – CCL.

3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado
no Edital.

6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e
poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do
processo de licitação.

8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

mailto:compras-eunapolis@ifba.edu.br
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10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as
deste Edital.

11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br ou www.eunapolis.ifba.edu.br, e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida David Jonas Fadini, S/n, Rosa Neto, Eunápolis – Bahia. CEP 45.823-431, na
Coordenação de Compras e Licitações - CCL, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

1.  ANEXO I - Termo de Referência

2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

Pregoeira: 
Alane Silva Pacheco

 

Equipe de apoio: 
Anderson Franciel de Castro 
Joellington Santos Sandes

 

 

Eunápolis, 25 de novembro de 2020.

 

Fabíolo Moraes Amaral 
Diretor Geral 
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Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Diretor(a) Geral do Campus Eunápolis, em 25/11/2020, às
12:05, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1665213 e o
código CRC 065F1B62.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. David Jonas Fadini, S/Nº - Bairro Rosa Neto - CEP 45823-431 - Eunápolis - BA - www.portal.ifba.edu.br 

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 

(Processo Administrativo n° 23291.000501/2020-15)

 

1. DO OBJETO 

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa  para eventual aquisição de materiais pedagógicos, esportivos, modelo anatômico e  outros
materiais de consumo/equipamentos para atender as demandas dos diversos setores do Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis e órgãos participantes, conforme
quantitativos, especificações e valores máximos aceitáveis descritos na tabela abaixo: 
 

Item Descrição Detalhada Código Unidade Local Entrega Quantidade Quantidade
Total Valor Unitário Valor Total

1

Objeto: Dardo de atletismo 

Descrição Detalhada: Dardo de atletismo
oficial indicado para treinamento e
competição. Fabricado em alumínio
pesando 600g, medindo entre 2200 e
2200mm de comprimento, 800 a 920mm de
distância desde a ponta da cabeça metálica
até o centro de gravidade, com 140 a
150mm de empunhadura, 20 a 25mm de
diâmetro na parte mais grossa. Cabeça
(ponta) em aço, medindo de 250 a 330mm.
Produzido conforme as regras da IAAF.

444777 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 316,22 632,44

2

Objeto: Dardo de atletismo 

Descrição Detalhada: Dardo de atletismo
oficial indicado para treinamento e
competição. Fabricado em alumínio
pesando 800g, medindo entre 2300 e
2400mm de comprimento, 860 a 1000mm
de distância desde a ponta da cabeça
metálica até o centro de gravidade, com
150 a 160mm de empunhadura, 23 a 28mm
de diâmetro na parte mais grossa. Cabeça
(ponta) em aço, medindo de 250 a 330mm.
Produzido conforme as regras da IAAF.

447896 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 465,77 931,54

3

Objeto: Pelota de atletismo 

Descrição Detalhada: Pelota de atletismo
indicada para atletas iniciantes na prática
do lançamento de dardo. Produzida em
PVC macio, possui formato esférico de
aproximadamente 9cm de altura e 31cm de
circunferência, com saliência adicional de
3cm de altura para encaixa dos dedos,
medindo aproximadamente 12 cm de altura
total, com peso de 800g.

150259 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 82,73 165,46

4

Objeto: Pelota de atletismo pesando 600g 

Descrição Detalhada: Pelota de atletismo
pesando 600g recomendada para atletas
iniciantes na prática do lançamento de
dardo, fabricada em PVC macio, possui
formato esférico de aproximadamente 9 cm
de altura com alça na parte superior de 3
cm de altura. Para encaixar os dedos,
medindo aproximadamente 12 cm de altura
total.

150259 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 74,67 149,34
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5 Objeto: Kit de dardo de bambu de
atletismo 

Descrição Detalhada: Kit de dardo de
bambu de atletismo para lançamento. Para
treinamento, ideal para atletas iniciantes.
Empunhadura de cordel e ponteira de ferro
(pintada). Kit com 12 unidades (04
unidades de 400g, 02 unidades de 500g, 02
unidades de 600g, 02 unidades de 700g, 02
unidades de 800g). Comprimento variado: 
400g = de 1,70 a 1,90m; 
500g = 1,80 a 2,00m; 
600g = 2,10 a 2,30m; 
700g = 2,20 a 2,40m; 
800g = 2,40 a 2,60m. 
Este kit é indicado para atletas iniciantes

150259 KIT Eunápolis/BA 1 (1) 699,90 699,90

6

Objeto: Peso de atletismo fabricado em
ferro 4kg 

Descrição Detalhada: Peso de atletismo
fabricado em ferro, pesando 4kg, medindo
entre 95 e 105mm de diâmetro. Possui
superfície levemente rugosa, núcleo de
chumbo e formato esférico perfeito.
Indicado para treinamentos. O peso pode
apresentar variação de até 75g.

134031 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 115,60 115,60

7

Objeto: Peso de atletismo fabricado em
ferro 5kg 

Descrição Detalhada: Peso de atletismo
fabricado em ferro, pesando 5kg, medindo
entre 105 e 115mm de diâmetro. Possui
superfície levemente rugosa, núcleo de
chumbo e formato esférico perfeito.
Indicado para treinamentos. O peso pode
apresentar variação de até 75g.

134031 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 124,90 124,90

8

Objeto: Peso de atletismo fabricado em
ferro 6Kg 

Descrição Detalhada: Peso de atletismo
fabricado em ferro, pesando 6kg, medindo
entre 110 e 120mm de diâmetro. Possui
superfície levemente rugosa, núcleo de
chumbo e formato esférico perfeito.
Indicado para treinamentos. O peso pode
apresentar variação de até 75g.

134031 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 159,22 159,22

9

Objeto: Peso de atletismo fabricado em
ferro 7,260kg 

Descrição Detalhada: Peso de atletismo
fabricado em ferro, pesando 7,260kg,
medindo entre 125 e 135mm de diâmetro.
Possui superfície levemente rugosa, núcleo
de chumbo e formato esférico perfeito.
Indicado para treinamentos. O peso pode
apresentar variação de até 75g.

134031 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 202,76 202,76

10

Objeto: Disco de atletismo oficial 01 kg 

Descrição Detalhada: Disco de atletismo
oficial, pesando 1 kg, centro e borda
fabricados em aço galvanizado, pratos em
plástico ABS de altíssima qualidade
reforçado com fibra de vidro. Possuí 75%
do peso distribuído na borda do disco.
Recomendado para competições e
treinamento. Certificado IAAF

134023 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 151,47 302,94

11 Objeto: Disco de atletismo oficial 1,5 kg 

Descrição Detalhada: Disco de atletismo
oficial, pesando 1,5 kg, centro e borda
fabricados em aço galvanizado, pratos em

 
UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 179,90 179,90
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plástico ABS de altíssima qualidade
reforçado com fibra de vidro. Possuí 70%
do peso distribuído na borda do disco.
Recomendado para competições e
treinamento. Certificado IAAF.

12

Objeto: Disco de atletismo oficial 2 kg, 

Descrição Detalhada: Disco de atletismo
oficial, pesando 2 kg, centro e borda
fabricados em aço galvanizado, pratos em
plástico ABS de altíssima qualidade
reforçado com fibra de vidro. Possuí 75%
do peso distribuído na borda do disco.
Recomendado para competições e
treinamento. Certificado IAAF.

134023 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 188,53 377,06

13

Objeto: Trena de fibra de vidro 

Descrição Detalhada: Trena de fibra de
vidro com capacidade para medir até 50
metros de comprimento, ideal para medir
pequenos objetos ou grandes terrenos de
forma simples e precisa. Possui manivela
para recolher a fita sem que ela embole ou
enrosque e uma empunhadura com pegada
ergonômica, facilitando o manuseio e
garantindo mais conforto na hora do uso. A
fita de medição é feita de cloreto de
polivinila (PVC) com fibra de vidro,
garantindo durabilidade.

372609 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 105,93 211,86

14

Objeto: Bloco de partida para atletismo 

Descrição Detalhada: Bloco de partida
para atletismo fabricado em aço e PVC.
Armação rígida fabricada em aço
galvanizado com apoios e revestimentos
em PVC. Base central medindo 70mm de
largura e 635mm de comprimento.
Superfície de apoio para os pés medindo
275 X 85mm. Acompanha 2 pinos
removíveis de 150mm para fixação em
pista. Os apoios para os pés acompanham 4
pregos fixos de 10mm.

112330 UNIDADE Eunápolis/BA 4 (4) 164,00 656,00

15

Objeto: Bola Oficial de Basquete 

Descrição Detalhada: Bola Oficial de
Basquete, tamanho masculino, matrizada,
confeccionada com microfibra. Bola
aprovada pela Federação Internacional de
Basquete (FIBA). Bola com selo da
Confederação Brasileira de Basketball
(CBB), Diâmetro: 75 - 78 cm, Peso: 600 -
650 g, Câmara Airbility, Miolo Slip System
Removível e Lubrificado.

305575 UNIDADE Eunápolis/BA 5 (5) 90,50 452,50

16

Objeto: Bola Oficial de Vôlei 

Descrição Detalhada: Bola Oficial de
Vôlei, matrizada, com 16 gomos,
confeccionada com microfibra. Bola oficial
aprovada pela Federação Internacional de
Voleibol (FIVB), Diâmetro: 65 - 67 cm,
Peso: 260 - 280 g, Câmara Airbility, Miolo
Slip System Removível e Lubrificado.

403837 UNIDADE

Eunápolis/BA (8)

(23) 120,50 2.771,50
Salvador/BA 5

Paulo
Afonso/BA 10

17 Objeto: Bola Futsal 

Descrição Detalhada: Bola Futsal - com
PU Ultra 100%, camada NeoGel. Peso do
Produto: 410g - 450g; Gomos: 11; Costura:
Sem Costura; Circunferência: 61cm - 64cm

403733 UNIDADE Eunápolis/BA (10) (80) 118,52 9.481,60

Salvador/BA 5

Camaçari/BA 5

Paulo 10
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Afonso/BA

Simões
Filho/BA 50

18

Objeto: Bola Oficial de Handebol 

Descrição Detalhada: Bola Oficial de
Handebol, tamanho feminino, costurada,
com 32 gomos, confeccionada com PU
Ultra grip. Bola Oficial da Confederação
Brasileira de Handebol (CBHB) e aprovada
pela Federação Internacional de Handebol
(IHF). Indicada para uso sem cola,
Diâmetro: 54 - 56 cm, Peso: 325 - 400 g,
Câmara Airbility, Miolo Slip System
Removível e Lubrificado

450233 UNIDADE

Eunápolis/BA (5)

(20) 84,58 1.691,60

Salvador/BA 5

Camaçari/BA 5

Paulo
Afonso/BA 5

19

Objeto: Bola Ginástica Profissional 

Descrição Detalhada: Bola Ginástica
Profissional - Gym Ball 75cm - Sistema
Anti Burst (antiestouro), suporta até 300
kg. Acompanha 1 Bomba de ar, 1 pino para
ventil e 1 extrator de pino.

411184 UNIDADE Eunápolis/BA 5 (5) 85,49 427,45

20

Objeto: Ábaco Fechado 5 Colunas Braille 

Descrição Detalhada: Ábaco Fechado 5
Colunas Braille Composição: Em MDF e
com 51 peças de tamanhos 230x150x105
mm. Embalagem: Plástica. Instrumento de
cálculo com representações decimais para
utilizar com alunos de baixa visão e
Deficientes Visuais manuseando e
identificando de acordo com a textura.

446244 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 60,00 60,00

21

Objeto: Bingo de Braille Em MDF 

Descrição Detalhada: Bingo De Braille
Em MDF, composição: Bingo de Braille é
um conjunto confeccionado em MDF e
TNT, composto por 60 peças, sendo 06
cartelas e 54 letras. Acondicionado em
caixa de madeira. São 54 letras de MDF
correspondentes as pedras medindo 3 x 4
cm vazadas no sistema Braille para encaixe
nas cartelas correspondentes com gravação
da letra do alfabeto associado com a letra
no sistema Braille.Apresenta 06 Cartelas de
MDF medindo 9,5 x 12,6 cm com pontos
de MDF cortadas a laser e coladas sobre as
cartelas, para encaixe das letras (pedras)
vazadas correspondentes. Acompanha 01
cartucho de TNT costurado medindo 20 x
23,5 cm para armazenar as letras.
Quantidade de peças: 60. Dimensões: 9,5 x
12,6 cm (cartelas); 3 x 4 cm (pedras/letras).
Dimensões da embalagem: 18 x 18 x 6 cm.
Para que o Deficiente Visual perceba
através dos numerais em braille os números
identificando e fazendo uso de suas
habilidades, ferramenta de suma
importância para articular as operações
matemática para o Deficiente Visual.

446244 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 192,98 192,98

22 Objeto: Calendário De Libras Em Eva 

Descrição Detalhada: Calendário de
Libras em EVA, composição: O Calendário
em Libras de EVA contém 55 peças, sendo:
1 base em baixo relevo medindo 30,5 x
38,5 cm; 31 peças representando os dias do
mês; 06 peças representando os meses do
ano; 01 peça com o sinal da palavra mês
colada; 04 peças para troca do ano; 01 peça
colada com o sinal inicial do ano. Material:
EVA Acondicionado em embalagem

446244 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 37,80 37,80
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plástica. Para que o Deficiente Auditivo
possa compreender as divisões temporárias
em: dias, mês, semanas e anos mediante
organização e sistematização situacional.

23

Objeto: Jogo de Associação Numérica
Braille em MDF 

Descrição Detalhada: Jogo de Associação
Numérica Braille em MDF, composição: O
Jogo de Associação Numérica Braille é
confeccionado em MDF contendo 100
peças medindo 5,5 x 4 cm com e bolinhas
usinadas em baixo relevo sobre as mesmas
em sistema Braille. Cada peça apresenta
divisória gravada/usinada (no meio da
peça) e indicador de sentido no canto
superior direito com corte diagonal
indicando o posicionamento das mesmas.
Apresenta também 18 peças que se
encaixam para formar as canaletas em
diversos formatos. O formato "padrão" é
composto por 5 canaletas que comportam
13 peças cada uma, montado mede 76 x 33
cm. O jogo acompanha ainda um
organizador com divisória interna
removível para auxiliar na compra das
peças durante a partida e para armazenar as
peças dentro da caixa, composto por 12
repartições (casulos). Acondicionado em
caixa de madeira. Quantidade de peças: 100
peças Dimensões: 5,5 x 4 cm (cada peça)
Dimensões da embalagem: 20 x 28 x 9 cm.
Para trabalhar o tato e a percepção de
espaço, composição numérica e raciocínio
lógico do deficiente visual possibilitando
ampliar suas habilidades.

446244 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 222,90 222,90

24

Objeto: Kit de Desenho Adaptado para
deficiente visual 

Descrição Detalhada: Composição:
Régua, Esquadro, Transferidor, Gabarito
geométrico, Compasso e Prancheta
emborrachada. Para auxiliar no
desenvolvimento do conceito de número,
valor posicional dos algarismo, classe,
ordem, posição, composição de números
para estratégias com Deficiente Visual.

446244 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 206,79 206,79

25

Objeto: Kit de Provas Piagetianas 

Descrição Detalhada: Kit de Provas
Piagetianas, composição: 13 provas (cada
uma embalada individualmente) caixa de
madeira 33x40x14,5 cm. Instrumentos
utilizados para avaliação do pensamento
lógico, provas desenvolvidas em seriação,
classificação, conservação e provas do
pensamento formal.

446244 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 412,92 412,92

26 Objeto: Números e Sinais em Braille em
EVA 

Descrição Detalhada: Números e Sinais
em Braille em EVA, composição: O
conjunto Números e Sinais em Braille é
composto por 210 peças magnetizadas de
EVA de 6mm, com 30x30mm cada,
recobertas por polipropileno de alto
impacto. Cada peça apresenta os números e
os sinais matemáticos grafados em tinta e
Braille e trazem marcação no canto
superior direito, para indicar a posição
correta de uso. Acondicionado em estojo de
madeira com cantos arredondados.
Quantidade de peças: 210 Dimensões: 3 x 3
cm (cada peça) Dimensões da embalagem:
32 x 22 x 5 cm . Sinais gráficos
matemáticos para articular as operações

446244 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 115,24 115,24



25/11/2020 :: SEI / IFBA - 1626176 - Termo de Referência ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1966423&infra_sistema=… 6/38

matemáticas para Deficientes Visuais,
percepção e noção espacial.

27

Objeto: Numerais e Quantidades em
Libras em MDF 

Descrição Detalhada: Numerais e
Quantidades em Libras em MDF,
composição: Conjunto confeccionado em
MDF 3mm, contendo 30 peças para
associação do número com a gravura e o
sinal em libras. Acondicionado em caixa de
madeira. Quantidade de peças: 30
Dimensões da embalagem: 22 x 10 x 4 cm.
Para trabalhar as noções matemáticas e
quantidades em LIBRAS estabelecendo
relação com a gravura e numerais material
para trabalhar matemática com alunos com
Deficiência Auditiva.

446244 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 81,81 81,81

28

Objeto: Guia de assinatura 

Descrição Detalhada: Guia de assinatura -
Reglete para assinatura Material: alumínio
Dimensões: 0.12 cm de espessura, 3,5 cm
de largura, 12,5 cm de comprimento,
espaço vazado 10x1 cm

150154 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 29,70 59,40

29

Objeto: Punção para escrita braille 

Descrição Detalhada: Punção para escrita
braille em plástico punção de plástico em
formato de pera é confeccionada em
polipropileno com bico de aço inox. Para
escrita em braille, perfura a folha para
escrita compõe a escrita braille.

446244 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 11,17 22,34

30

Objeto: Reglete - deficiente visual 

Descrição Detalhada: Reglete - deficiente
visual, material chapa metal/alumínio
cromado, espessura 1,2, material prancheta
MDF, espessura prancheta 10, componentes
pinos inferiores, 4 linhas, 27 selas e
prancheta. Instrumento essencial para
escrita e leitura em Braille. É uma placa
com orifícios para confecção da escrito em
Braille. Prancheta é uma placa rígida e lisa,
com um clipe na parte superior para
prender o papel no lugar. Uma prancheta é
tipicamente usada para suportar papel com
uma mão ao escrever sobre ela com a outra,
especialmente quando outras superfícies de
escrita não estão disponíveis. um suporte
portátil usado para fixar a reglete e o papel
da escrita braille.

257104 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 184,25 368,50

31

Objeto: Material pedagógico 

Descrição Detalhada: Material
pedagógico, tipo material dourado, material
madeira, dimensões 240x240x122,
características adicionais caixa tipo estojo,
quantidade peças 611. Ele tem como foco o
trabalho com a matemática. Apesar de ter
sido elaborado para o trabalho com
aritmética, segue os mesmos princípios
montessorianos sobre a educação sensorial.

285274 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 64,80 64,80

32 Objeto: Lupa eletrônica bolinha 

Descrição Detalhada: Lupa eletrônica
bolinha modelo: MAC LUPA 4.2 Uso
similar a um mouse; 
- Interface USB 2.0 em Hi-Speed; 
- Ampliação de 10 a 60 vezes; 
- Iluminação própria com leds branco e
difusor; Acima de 56 modos de vídeo: 

150789 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 537,51 537,51
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- Aplicativo com interface via ícones na
tela ou teclas de atalho no teclado; 
- Driver de instalação simples e rápido;
Configurações pessoais de brilho e
contraste para cada modo de vídeo
individualmente e salvos pelo usuário -
Recuperação rápida da configuração
“default” de fábrica, através de apenas um
click; Arquivos de ajuda, manuais,
endereço e contato para suporte e
manutenção, direto na tela no aplicativo. As
lupas são indicadas para trabalhos que
precisam de aumento da imagem, alunos
com baixa visão para facilitar o processo de
ensino-aprendizagem.

33

Objeto: LUPA 

Descrição Detalhada: Tipo régua, formato
retangular, faixa ampliação 3 vezes,
comprimento 16, largura 2,4. leitura mapa,
desenho profissional.

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 37,00 74,00

34

Objeto: MATERIAL PEDAGÓGICO 

Descrição Detalhada: Tipo abaco fechado,
material madeira, dimensões 348x244x20,
caracteristicas adicionais com 40 argolas
coloridas.

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 41,74 83,48

35

Objeto: MATERIAL PEDAGÓGICO 

Descrição Detalhada: Tipo alfabeto móvel
e sílabas, material MDF, dimensões 50 x
100 x 3, quantidade peças 149.

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 55,57 111,14

36

Objeto: JOGO / BRINQUEDO
PEDAGÓGICO

Descrição Detalhada: Kit jogos inclusivos
dominó de percepção manual e memória
tátil, pois trabalham a coordenação motora
fina e o reconhecimento de formas a partir
do tato. O Dominó é composto por 28
peças vazadas em MDF coloridas medindo
5,7x10cm e 3mm de espessura cada peça. 
A Memória é composta por 20 peças com
relevo em MDF medindo 5x5x1,5cm cada
peça.

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 156,77 313,54

37

Objeto: JOGO / BRINQUEDO
PEDAGOGICO

Descrição Detalhada: Dominó tátil textura
em madeira, contém 28 peças que
possibilitam a percepção e interpretação
por meio da exploração sensorial, trabalha
coordenação motora fina e manuseio de
forma uni e bi manual 
Dimensões do produto: 21x10x5 cm 
Composição / Material: Madeira

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 48,90 97,80

38

Objeto: JOGO / BRINQUEDO
PEDAGÓGICO

Descrição Detalhada: Jogo da memória de
numerais e quantidades, confeccionado em
MDF, 20 pares totalizando 40 peças de 5 x
5 cm cada, serigrafadas em policromia
ultravioleta atóxica. Embalagem: caixa de
madeira com tampa serigrafada

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 61,79 123,58

39 Objeto: TATAME 

Descrição Detalhada: Material EVA,
placas dentadas de encaixe, comprimento
placa 1 metro, largura placa 1 metro,

292653 UNIDADE Eunápolis/BA 10 (10) 82,87 828,70
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espessura placa 40mm, características
adicionais antiderrapante, antialérgico,
lavável e não absorvente na cor Cinza.

40

Objeto: Tangram 

Descrição Detalhada: Tangram: Quebra-
cabeças chinês formado por 7 peças com
diferentes cores. Essas peças são 2
triângulos grandes, 2 pequenos, 1 médio, 1
quadrado e 1 paralelogramo. Caixas
contendo 10 x 7, totalizando 10 jogos. 
Material: madeira(MDF). 
As dimensões da caixa devem se aproximar
das medidas: Altura(2cm), Largura(22cm) e
Comprimento(22cm).

66257 CAIXA Eunápolis/BA 2 (2) 76,22 152,44

41

Objeto: Geolig 

Descrição Detalhada: Geolig: O Geolig é
um brinquedo de montar altamente
educativo, é composto por tubos coloridos
(arestas) interligados por conectores de
plástico de 3, 4, 5 e 6 pontas (vértices).
Com o Geolig pode-se montar inúmeras e
variadas figuras e modelos de sólidos
geométricos, pois pode-se fazer além dos
triângulos, quadrados, pentágonos,
hexágonos, que a forma fica estruturada. O
kit possui 65 peças: 100 tubos P com 6cm,
60 tubos M com 8cm, 60 tubos G com
11cm, 40 conectores de 3 pontas, 40
conectores de 4 pontas, 40 conectores de 5
pontas, 25 conectores de 6 pontas.

66257 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 166,85 333,70

42

Objeto: Torre de Hanói 

Descrição Detalhada: Torre de Hanói: A
Torre de Hanói constitui-se de uma base de
madeira, três pinos nos quais se
movimentam 10 discos em MDF coloridos
de diâmetros distintos. 
A caixa de madeira deve ter dimensões que
se aproximem de19 centímetros x 9
centímetros x 6cm. 
O disco maior deve ter diâmetro mínimo de
7cm e o disco menor deve ter diâmetro
mínimo de 2cm.

66257 UNIDADE Eunápolis/BA 5 (5) 81,59 407,95

43

Objeto: Ábaco fechado 

Descrição Detalhada: Ábaco fechado
confeccionado em madeira, com 10 barras,
onde cada barra contém 10 argolas.
Tamanho: peça medindo 400 mm x 380
mm x 70 mm com 100 argolas coloridas em
plástico; Confeccionado em madeira com
argolas em plástico.

66257 UNIDADE Eunápolis/BA 5 (5) 96,96 484,80

44

Objeto: Gude 

Descrição Detalhada: Gude: Esferas
maciça de vidro com 19mm. Pacote com
300 unidades.

66257 UNIDADE Eunápolis/BA 2 (2) 18,30 36,60

45

Objeto: Dado 6 faces 

Descrição Detalhada: Dados com 6 faces
para jogos de tabuleiro e RPGs, etcs.
Tamanho aproximado: 1,4cm cada peça.
Cores: Branco com pontinhos azuis,
vermelhos ou pretos. Material: Plástico.
Pacote com 100 dados.

66257 PACOTE Eunápolis/BA 1 (1) 44,40 44,40

46 Objeto: Caneta esferográfica azul 

Descrição Detalhada: Caneta

 
CAIXA Eunápolis/BA (10) (45) 41,36 1.861,20
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esferográfica material plástico cristal,
material ponta metálica com esfera de
tungstênio, tipo escrita média, cor tinta
azul, características adicionais corpo
sextavado. Caixa com 50 unidades.

Salvador/BA 20

Salvador/BA 10

Simões
Filho/BA 5

47

Objeto: Marcador recarregável 

Descrição Detalhada: Marcador
recarregável para quadro branco, com ponta
e cartucho de tintas substituíveis, nas cores
azul e preta, corpo em plástico arredondado
transparente, com ponta média redonda. 
600 unidades na cor azul; 
600 unidades na cor preta;

 UNIDADE

Eunápolis/BA (1200)

(6300) 4,82 30.366,00Salvador/BA 4500

Salvador/BA 600

48

Objeto: Dispensador com reservatório 

Descrição Detalhada: Material plástico
ABS, aplicação para álcool gel, com
reservatório interno capacidade mínima de
800ml, características adicionais suporte de
parede.

 UNIDADE

Eunápolis/BA (15)

(235) 40,00 9.400,00

Salvador/BA 70

Simões
Filho/BA 50

Porto
Seguro/BA 100

49

Objeto: Papel milimetrado 

Descrição Detalhada: Material celulose
vegetal, tipo papel monolog fl, gramatura
63 g/m2, dimensões 210 x 297mm, cor
branca. Bloco com 50 folhas.

 BLOCO Eunápolis/BA 20 (20) 12,23 244,60

50

Objeto: Café torado e moído 

Descrição Detalhada: Concentração
tradicional, para preparo em infusão,
embalado a vácuo para manter
características de sabor e aroma. Deverão
conter informações quanto ao fornecedor,
prazo de validade e ingredientes. O produto
deverá apresentar validade mínima de 360
dias a partir da data da entrega na unidade
requisitante. Pacote de 250g.

 PACOTE

Eunápolis/BA (1000)

(1500) 5,21 7.815,00

Porto
Seguro/BA 500

51

Objeto: Açúcar refinado, 

Descrição Detalhada: Açúcar tipo
refinado composição origem vegetal,
sacarose de cana de açúcar. (observação: se
o açúcar for para adoçar o café da copa eu
sugeriria o uso do açúcar tipo cristal).

 QUIILOGRAMA

Eunápolis/BA (500)

(620) 3,16 1.959,20
Porto
Seguro/BA 120

52

Objeto: Água mineral 

Descrição Detalhada: material água
mineral, tipo embalagem plástico,
gaseificação sem gás, características
adicionais com lacre de segurança na tampa
e invólucro proteção. Galão de 20 litros.

 GALÃO Eunápolis/BA 200 (200) 8,21 1.642,00

53

Objeto: Escalímetro 

Descrição Detalhada: Material plástico,
tipo escala triplo decímetro, tamanho 30cm,
escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75,
1:100 e 1:125

356426 UNIDADE Eunápolis/BA 140 (140) 30,45 4.263,00

54 Objeto: Tubo plástico telescópico porta
documentos; 

348230 UNIDADE Eunápolis/BA 100 (100) 75,56 7.556,00
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Descrição Detalhada: Material PVC,
diâmetro interno 8,50cm, comprimento 71
a 129cm, aplicação acondicionamento de
desenho, projeto e pôster, extensível, tampa
com rosca

55

Objeto: Caderneta espiral pequena 

Descrição Detalhada: material papel
apergaminhado, folhas pautadas gramatura
56 g/m2, comprimento 15,5 cm, largura
10,5 cm, características adicionais capa
dura e 96 folhas.

333181 UNIDADE Eunápolis/BA 200 (200) 12,67 2.534,00

56

Objeto: Esquadro 

Descrição Detalhada: material acrílico
cristal transparente, tipo desenho,
comprimento 21, características adicionais
angulo: 45º.

445054 UNIDADE Eunápolis/BA 25 (25) 15,68 392,00

57

Objeto: Esquadro tipo fixo 

Descrição Detalhada: material régua
poliestireno, comprimento régua 21 cm,
tipo graduação simples, tipo sistema
medição decimal, aplicação desenho,
características adicionais 60 graus/2,8mm
espessura.

445055 UNIDADE Eunápolis/BA 25 (25) 21,40 535,00

58

Objeto: Pendrive 32GB 

Descrição Detalhada: Memória portátil
tipo pendrive, USB 3.0, capacidade 32GB,
sem tampa com cobertura deslizante,
interface USB 3.0, 70mb para leitura, 30mb
para gravação, compatível com USB 2.0,
temperatura de armazenamento de 20¨ a
85¨c.

454460 UNIDADE Eunápolis/BA 110 (110) 39,89 4.387,90

59

Objeto: Localizador de cabos 

Descrição Detalhada: COMPONENTES
GERADOR DE TOM GTS 500 E
PONTEIRA INDUTIVA GHI 500,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
ACOMPANHA UM ESTOJO E DUAS
BATERIAS INSTALADAS. 
REFERÊNCIA GHI 500 MARCA
SPARTECC TELECOM APLICAÇÃO
CABO UTP 4 PARES E DE TELEFONIA. 
COR PRETA. 
TENSÃO NOMINAL BIVOLT

431033 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 178,20 178,20

60

Objeto: Pilha recarregável AAA 

Descrição Detalhada: composição níquel
metal hidreto (nimh), tamanho pilha mini,
modelo AAA, tensão 1,2. Embalagem com
04 pilhas.

 UNIDADE Eunápolis/BA 40 (40) 7,76 310,40

61

Objeto: Pilha recarregável AA 

Descrição Detalhada: Composição níquel
(nh), tamanho pilha pequena, modelo AA,
tensão 1,2. Embalagem com 04 pilhas.

 UNIDADE Eunápolis/BA 40 (40) 11,45 458,00

62

Objeto: Pilha alcalina AA recarregável 

Descrição Detalhada: Pilha alcalina AA
recarregável para uso em Termômetro
Digital de Infravermelho de 2.500mAh.
com suporte para até 1000 recargas.

 UNIDADE

Eunápolis/BA (30)

(60) 11,45 687,00
Porto
Seguro/BA 30

63 Objeto: Bateria não recarregável 411291 UNIDADE Eunápolis/BA 100 (100) 2,02 202,00
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Descrição Detalhada: Bateria não
recarregável, tipo button cell, sistema
eletroquímico lithium, tensão nominal 3,
modelo cr-2032. aplicação para setup de
microcomputador (bios).

64

Objeto: Bateria recarregável 

Descrição Detalhada: Bateria
recarregável, tensão 9V de 250mAh

271793 UNIDADE Eunápolis/BA 8 (8) 40,93 327,44

65

Objeto: HD para DVR: Hd interno 2TB 

Descrição Detalhada: Equipamento
próprio Para DVR e CFTV similar ou de
melhor qualidade ao Hd interno 2TB
Western Digital Linha Wd Purple
24x7x365.
Próprio Para DVR E CFTV características:
- O equipamento deve suportar a gravação
de vídeos de alta definição e funcionamento
ininterrupto (24x7x365). 
Capacidade: 2TB - 
Tipo: SATA - Form Factor: 3.5´. 
Carga / descarga de ciclos: 300.000
mínimo. Dimensão: 147 x 101.6 x 25.4mm 
Cachê: 64MB - 
Interface: SATA 6 Gb/s. 
Compatibilidade: - Windows (/7, /8, /10) 
Garantia de 12 meses.

22810 UNIDADE Eunápolis/BA 4 (4) 568,40 2.273,60

66

Objeto: Tomada emenda modelo RJ45 

Descrição Detalhada: Tomada emenda
modelo RJ45; Tipo fêmea-fêmea; aplicação
UTP 4 PARES CAT 5E; Comunicação de
dados.

303942 UNIDADE Eunápolis/BA 50 (50) 8,33 416,50

67

Objeto: Cabo de rede UTP CAT.5E 

Descrição Detalhada: Material condutor:
cobre; Bitola condutor 24; Tipo cabo par
trançado; Padrão cabeamento UTP extra
flexível CAT.5e; Características adicionais:
Impedância 100 OHMS; Normas ISO e
EIA/TIA; Comprimento cabo 305 metros.

339508 CAIXA Eunápolis/BA 6 (6) 361,59 2.169,54

68

Objeto: Teclado com fio USB ABNT2 

Descrição Detalhada: TECLADO COM
FIO USB ABNT2, COR PRETA,
RESISTENTE A AGUA.
ESPECIFICAÇÕES: TECLAS DE
PERFIL PLANO E SILENCIOSAS;
CONEXÃO: USB, PADRÃO ABNT2;
VERSÃO EM PORTUGUÊS; DESIGN
RESISTENTE A DERRAMAMENTOS
DE LÍQUIDOS; TECLAS DURÁVEIS
QUE RESISTEM A ATE 10 MILHÕES
DE DIMENSIONAMENTOS, SUPORTES
INCLINÁVEIS, FORTES E
AJUSTÁVEIS, CARACTERES NÍTIDOS
E BRILHANTES. COMPUTADOR
BASEADO NO WINDOWS: WINDOWS
XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7,
WINDOWS 8, WINDOWS 10. PORTA
USB. LINUX: LINUX DE KERNEL 2.6+,
PORTA USB. 
LOGITECH K120 (SIMILAR OU
SUPERIOR).

61336 UNIDADE Eunápolis/BA 20 (20) 35,79 715,80

69 Objeto: Monitor para computador 21,5 pol. 

Descrição Detalhada: Monitor para
computador: 
Tamanho da tela 21.5. polegadas 
Tecnologia LED 
Resolução FULL HD (1080P) 1920X1080 

150699 UNIDADE Eunápolis/BA 20 (20) 678,23 13.564,60
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Conexões HDMI E VGA 
Voltagem: BIVOLT, 
Tela antirreflexo.

70

Objeto: Lenços umedecidos 

Descrição Detalhada: Lenços umedecidos
macios, cobertura suave, sem adição de
álcool, sem corantes, hipoalergênico,
testado dermatologicamente.
Características adicionais: para serem
disponibilizados em cima da mesa. Caixa
com 100 unidades.

 CAIXA

Eunápolis/BA (50)

(80) 15,14 1.211,20
Porto
Seguro/BA 30

71

Objeto: Álcool em gel 70 INPM 

Descrição Detalhada: Higienizador de
mãos, antissépticos, tipo etílico hidratado,
características adicionais gel, graduação
70%, solução 70° Inpm, devidamente
registrado na Anvisa. Embalagem de 1
litro.

 LITRO

Eunápolis/BA (100)

(1660) 27,45 45.567,00Salvador/BA 960

Porto
Seguro/BA 600

72

Objeto: Álcool etílico 

Descrição Detalhada: Tipo hidratado, teor
alcoólico 70%_(70¨gl), apresentação
líquido, desinfetante, devidamente
registrado na Anvisa. Embalagem de 01
litro

 LITRO

Eunápolis/BA (40)

(180) 11,02 1.983,60

Salvador/BA 140

73

Objeto: Álcool etílico em gel 70% 

Descrição Detalhada: Álcool Etílico 70%
em gel para desinfecção das mãos, com
registro válido na Anvisa. A empresa
fornecedora deve apresentar a Ficha de
Informação de Segurança dos Produtos
Químicos (FISPQ). Embalagens de 5L.

 GALÃO

Eunápolis/BA (20)

(290) 54,83 15.900,70

Salvador/BA 70

Camaçari/BA 100

Paulo
Afonso/BA 60

Simões
Filho/BA 40

74

Objeto: Álcool Etílico em gel 70% 

Descrição Detalhada: Álcool Etílico 70%
em gel para desinfecção de superfície, com
registro válido na Anvisa. A empresa
fornecedora deve apresentar a Ficha de
Informação de Segurança dos Produtos
Químicos (FISPQ). Embalagens de 5L.

 GALÃO

Eunápolis/BA (10)

(190) 65,50 12.445,00

Camaçari/BA 150

Paulo
Afonso/BA 10

Simões
Filho/BA 10

Porto
Seguro/BA 10

75

Objeto: Álcool em gel 70% 

Descrição Detalhada: Higienizador de
mãos, antissépticos, tipo etílico hidratado,
características adicionais gel, graduação
70%, solução 70 °inpm, devidamente
registrado na Anvisa. Frasco de 500g.

 FRASCO

Eunápolis/BA (60)

(744) 13,67 10.170,48

Salvador/BA 424

Paulo
Afonso/BA 60

Irecê/BA 200

76 Objeto: Totem display suporte para álcool
em gel 

 
UNIDADE Eunápolis/BA (5) (15) 432,00 6.480,00
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Descrição Detalhada: Totem display
suporte para álcool em gel com
acionamento por Pedal acompanhado de
embalagem dosadora, fabricado em MDF
ou em Poliestireno. Capacidade mínima de
1L com reservatório incluso no totem,
dimensões (1,5m de altura x 0,45 m de
largura). Acabamento com adesivo
personalizado com a logomarca do
Instituto, arte produzida pelo fornecedor e
aprovado pelo contratante.

Porto
Seguro/BA 10

77

Objeto: Sabonete líquido 

Descrição Detalhada: Aspecto físico
líquido viscoso, acidez PH 6 a 8, aplicação
assepsia das mãos, características
adicionais: agente bactericida, composição
tensoativos aniônicos e não aniônicos,
solvente. Deve apresentar Registro na
Anvisa. Frasco 500 ml

 FRASCO

Eunápolis/BA (10)

(30) 10,70 321,00

Porto
Seguro/BA 20

78

Objeto: Bacia de contenção de produtos
químicos e líquidos inflamáveis com
Estrado 

Descrição Detalhada: Bacia de contenção
utilizada para armazenar produtos químicos
e líquidos inflamáveis, funcionando como
um dispositivo, destinado a conter
eventuais vazamentos de produtos. 
A área interna da bacia deve possuir um
coeficiente máximo de permeabilidade de
10-6 cm/s, referenciado água 20°C, Bacia
PEAD, dimensões: 1,25 x 1,25 x 0,15 m;
capacidade de contenção 220L. Contendo
estrado plástico em Polietileno de alta
Densidade, com proteção UV resistente aos
raios solares e suporta temperaturas
negativas de até - 35°C.

 UNIDADE

Eunápolis/BA (5)

(6) 515,23 3.091,38
Porto
Seguro/BA 1

79

Objeto: Fita de demarcação do Solo 

Descrição Detalhada: Rolo de fita para
demarcação de solo, cor vermelha,
confeccionada em PVC com adesivo de
borracha natural, dimensão 30m x 05cm.

 ROLO

Eunápolis/BA (15)

(150) 21,23 3.184,50

Cachoeiro de
Itapemirim/ES 30

Salvador/BA 30

Camaçari/BA 5

Paulo
Afonso/BA 50

Simões
Filho/BA 10

Porto
Seguro/BA 10

80

Objeto: Lençol descartável 

Descrição Detalhada: Lençol descartável
material papel, largura 0,50, comprimento
50, apresentação rolo, cor branco, aplicação
maca hospitalar. Pacotes com 10 rolos.

 PACOTE Eunápolis/BA 3 (3) 74,92 224,76

81 Objeto: Luva de procedimento em vinil 

Descrição Detalhada: Luva para
procedimento médico-hospitalar
confeccionada em Vinil (Polivinil Cloreto
Plastisol), LÁTEX FREE, uso único,
textura uniforme, resistente à tração sem

 
CAIXA

Eunápolis/BA (40)
(211) 42,76 9.022,36

Salvador/BA 61
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provocar estiramento, isenta de talco
lubrificante, isenta de irritantes dérmicos,
atóxica, formato ambidestro; modelo em
formato anatômico, punho ajustado e de
fácil calçamento. 
Embalagem resistente com indicação de
abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade, CAIXA COM
100 UNIDADES. 
As luvas devem ser entregues nos seguintes
tamanhos (Campus Eunápolis): 
- Tamanho P 20 (vinte) caixas; 
- Tamanho M 10 (dez) caixas; 
- Tamanho G 10 (dez) caixas. 
Os demais campi indicarão o quantitativo
por tamanho P/M/G/GG no momento da
contratação. 
Todo o material deve ser resistente permitir
manuseio e utilização segura para uso em
ambiente com risco biológico. 
Deve apresentar certificado de aprovação
(CA) de proteção das mãos contra agentes
biológicos, registro na Anvisa e selo de
conformidade do Inmetro.

Camaçari/BA 20

Paulo
Afonso/BA 40

Simões
Filho/BA 10

Porto
Seguro/BA 40

82

Objeto: Luva cirúrgica estéril - tamanho
7,5

Descrição Detalhada: Material látex
natural, esterilidade estéril, características
adicionais comprimento mínimo de 28cm,
apresentação lubrificada c/ pó
bioabsorvível atóxico, tipo uso descartável,
formato anatômico, embalagem conforme
norma abnt c/ abertura asséptica. 
Deve Apresentar Certificado De Aprovação
(Ca) De Proteção Das Mãos Contra
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e
selo de conformidade do INMETRO;

 PAR

Eunápolis/BA (60)

(480) 3,02 1.449,60

Salvador/BA 100

Paulo
Afonso/BA 60

Simões
Filho/BA 200

Porto
Seguro/BA 60

83

Objeto: Luva para procedimento 

Descrição Detalhada: Luva para
procedimento médico-hospitalar não
cirúrgico, material látex natural íntegro e
uniforme, tamanho G, características
adicionais: descartável, apresentação
atóxica, tipo ambidestra, tipo uso
descartável, modelo formato anatômico,
resistente à tração. Caixa com 100
unidades. 
As luvas deverão ser entregues nos
seguintes tamanhos: 
- 100 (cem) caixas - Tamanho P; 
- 85 (oitenta e cinco ) caixas - Tamanho M ; 
- 30 (trinta) caixas - Tamanho G . 
Registro na ANVISA. Validade de no
mínimo dois anos na data de entrega.

 CAIXA Eunápolis/BA 215 (215) 47,33 10.175,95

84

Objeto: Máscara NR 95 

Descrição Detalhada: Máscara NR 95
com 6 camadas de proteção, 
- Com clip nasal; 
- Formato anatômico; 
- Contém 02 tiras de elástico para fixação; 
- Sem válvula; 
- Produzido em TNT; 
- Não estéril; 
- Disponível na cor azul; 
- Fácil manuseio e colocação; 

- Confortável; 
- Aprovada pelo Ministério do Trabalho
(CA) e Inmetro;

313379 UNIDADE

Eunápolis/BA (100)

(300) 9,02 2.706,00
Salvador/BA 100

Paulo
Afonso/BA 100

85 Objeto: Máscara cirúrgica N95 ou PFF2, 

Descrição Detalhada: Material SMS,

 
UNIDADE Eunápolis/BA (200) (750) 9,02 6.765,00
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camadas 3 camadas com dobras, fixação
tiras elásticas, adicional com clipe nasal,
componentes filtração de partículas mínima
de 95%, esterilidade uso único. 
Respirador, tipo peça semifacial filtrante
para partículas, com formato dobrável em
dois painéis, solda ultrassônica em todo o
seu perímetro; 
Nas presilhas está entrelaçado um tirante
elástico branco, perfazendo duas alças. O
tirante possui uma alça para apoio na nuca
do usuário e outra na altura do pescoço; 
O respirador possui, para ajuste no septo
nasal, uma tira de material metálico
moldável, esse clipe nasal deve ser fixado
na parte superior da peça e colocado
internamente à peça ou na parte externa da
mesma (não deve ser colado com cola
quente), de modo que a pele do usuário não
tenha contato com o material metálico; 
Respirador não valvulado (sem válvula de
exalação); 
Deve possuir Certificado de Aprovação
(CA), certificação do Inmetro e registro na
Anvisa.

Salvador/BA 450

Porto
Seguro/BA 100

86

Objeto: Máscara multiuso 

Descrição Detalhada: Tipo face SHIELD,
reutilizável, ajustável, fabricada em PVC
transparente, de fácil limpeza.

 UNIDADE

Eunápolis/BA (20)

(453) 32,71 14.817,63

Salvador/BA 183

Paulo
Afonso/BA 150

Porto
Seguro/BA 100

87

Objeto: Máscara cirúrgica tripla 

Descrição Detalhada: tipo descartável, uso
hospitalar, com elástico. Deve possuir
Certificado de Aprovação (CA),
certificação do Inmetro e registro na Anvisa
(selo da ANVISA). Caixa com 50 unidades.

 CAIXA

Eunápolis/BA (78)

(173) 54,32 9.397,36

Salvador/BA 50

Simões
Filho/BA 10

Paulo
Afonso/BA 20

Seabra/BA 15

88

Objeto: Máscara em 3D em tecido lavável 

Descrição Detalhada: Máscara em Tecido
100% algodão, dupla camada, lavável, para
proteção da boca e do nariz, com elástico,
em conformidade com a Norma ABNT PR
1002:2020. Tamanho único que se adapta a
qualquer formato de rosto, embaladas
individualmente em saco plástico
transparente; medidas: 24 x 13 cm.

 UNIDADE

Eunápolis/BA (2800)

(24140) 5,52 133.252,80

Salvador/BA 3840

Camaçari/BA 6000

Paulo
Afonso/BA 4000

Seabra/BA 2500

Porto
Seguro/BA 5000

89 Objeto: Avental hospitalar - tamanho P 

Descrição Detalhada: Tipo capote
cirúrgico, material confeccionado em não-
tecido (TNT), semi-impermeável, tamanho
P, gramatura de no mínimo 40, não estéril,

 
UNIDADE Eunápolis/BA 100 (100) 10,90 1.090,00
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cor branca, componente tiras para fixação,
manga longa, punho malha.

90

Objeto: Avental descartável 

Descrição Detalhada: Avental descartável,
não estéril confeccionado em não-tecido
(TNT), semi-impermeável, com gramatura
mínima de 30g/m2, abertura posterior com
amarril nas costas, mangas longas, punho
elástico, cor branca. Com os seguintes
tamanhos (Campus Eunápolis): 
- 1000 unidades no tamanho P 
- 500 unidades tamanho M 
- 500 unidades tamanho G 
- 500 unidades no tamanho GG 
Os demais campi indicarão o quantitativo
por tamanho P/M/G/GG no momento da
contratação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA (2500)

(5855) 8,95 52.402,25

Salvador/BA 1000

Salvador/BA 5

Simões
Filho/BA 200

Camaçari/BA 200

Paulo
Afonso/BA 350

Seabra/BA 100

Porto
Seguro/BA 1500

91

Objeto: Touca descartável 

Descrição Detalhada: Tipo descartável,
material polipropileno, cor branca,
características adicionais: tamanho único
com elástico. Caixa com 100 unidades

 CAIXA

Eunápolis/BA (2)

(68) 22,28 1.515,04

Salvador/BA 50

Camaçari/BA 10

Paulo
Afonso/BA 2

Porto
Seguro/BA 4

92

Objeto: Touca hospitalar descartável; 

Descrição Detalhada: Material não-tecido
(TNT) 100% polipropileno, modelo com
elástico em toda a volta, cor branca,
Gramatura cerca de 30 g/m2; tamanho
único. Característica adicional:
Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.
Caixa com 100 unidades.

 CAIXA

Eunápolis/BA (15)

(23) 22,28 512,44
Salvador/BA 3

Simões
Filho/BA 5

93

Objeto: Lençol descartável 

Descrição Detalhada: Lençol descartável
material TNT, gramatura 40, altura 2,
largura 0,90 metros. Sem elástico. Pacote
com 10 unidades

 PACOTE

Eunápolis/BA (50)

(100) 15,96 1.596,00
Porto
Seguro/BA 50

94

Objeto: Sapatilha hospitalar descartável

Descrição Detalhada: Material não-tecido
(TNT), 100% polipropileno; modelo com
elástico, cor branca, gramatura cerca de
20g/m2, tamanho único. Caixa com 100
unidades

 CAIXA

Eunápolis/BA (15)

(25) 44,39 1.109,75
Porto
Seguro/BA 10

95 Objeto: Hipoclorito de sódio 

Descrição Detalhada: Aspecto físico
solução aquosa, concentração teor 2% de
cloro ativo. A empresa fornecedora deve
apresentar a Ficha de Informação de
Segurança dos Produtos Químicos
(FISPQ);

 
LITRO Eunápolis/BA (10) (345) 23,76 8.197,20

Salvador/BA 295

Camaçari/BA 20

Simões 10
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Filho/BA

Porto
Seguro/BA 10

96 Objeto: Manequim Bissexual Anatômico
com órgãos internos para treino de
enfermagem avançado 

Descrição Detalhada: Manequim adulto
bissexual, medindo aproximadamente
1,70cm, apresenta estrutura anatômica da
cavidade oral com abertura mandibular,
arcada dentária, língua, palato, úvula, glote
e cordas vocais; possibilita movimento de
hiperextensão da cabeça para treino de
entubação orotraqueal e mostra orifício de
traqueostomia. Evidencia marcas das
clavículas, osso esterno, costelas e
mamilos; os membros superiores e
inferiores são articulados e dispõe de
sistema de veias bilateral para treino de
punção endovenosa no antebraço e dorso da
mão; contém almofadas para treino de
injeção intramuscular na região deltoide,
vasto lateral da coxa, glúteo e ventroglútea.
A região do tórax e abdômen com ostomias
são removíveis e contém órgãos internos
como: pulmões, coração, estômago,
intestino, bexiga urinária e órgãos genitais
masculino e feminino intercambiáveis.
Acompanha kit trauma com almofadas do
tórax e abdômen com marcas de ferida
operatória, almofadas da região vasto
lateral da coxa com simulação de corte
profundo, queimadura e sutura; coto do
membro superior, coto do membro inferior,
pé com úlcera na região do calcâneo, ferida
no dedo hálux e possibilita simulação de
trismo mandibular. Confeccionado e PVC e
poli elastômero. 

Composto por: 
- Manequim adulto, bissexual, para treino
avançado de enfermagem. 

O modelo anatômico permite: 
- Realize a técnica de banho no leito
utilizando uma toalha umedecida. 
- Higiene oral 
- Higiene auricular 
- Higiene ocular com remoção dos olhos
para simulação de cuidados com próteses
oculares 
- Técnicas de remoção e movimentação do
paciente no leito 
- Posições para exame e tratamento 
- Administração de oxigênio com cateteres
e máscaras; 
- Intubação orotraqueal 
- Passagem de sonda nasogástrica 
- Cuidados com traqueostomia / curativos e
aspiração; 
- Injeção intramuscular bilateral nos
músculos deltoide, vasto lateral da coxa,
ventroglútea e glúteo; Injeção endovenosa
bilateral no antebraço e dorso das mãos. 
- Simulação de punção lombar, pleural,
medula óssea, e fígado. 
- Cuidados com ostomias 
- Passagem de sonda vesical de alivio e
demora 
- Passagem de sonda retal para enema 
- Curativos em feridas operatórias, cotos,
cortes, esfacelos e úlceras na região
calcâneo. 

Acompanha: 
- Almofadas de injeção deltoide (2) 
- Almofadas de injeção antebraço (2 ) 
- Almofadas de injeção do dorso da mão (2) 
- Almofadas de injeção músculo glúteo (2) 

391777 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 10.032,77 10.032,77
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- Almofadas de injeção vasto lateral da
coxa (2) 
- Almofada de injeção ventro glúteo (1) 
- Modelo do tórax com ferida operatória 
- Modelo do abdômen com ferida
operatória 
- Almofadas do músculo vasto lateral da
coxa com marcas de corte profundo, sutura
e queimadura 
- Pé com esfacelos 
- Coto de braço 
- Coto de perna 
- Órgão genital feminino 
- Órgão genital masculino 
- Seringa (2) 
- Bolsa de infusão (1) 
- Pó simulador de sangue (1) 
- Sonda de aspiração (1) 
- Cânula orotraqueal (1) 
- Sonda retal (1) 
- Sonda vesical de 3 vias (1) 
- Sonda para alimentação via nasal (1) 
- Sonda para lavagem estomacal (1) 
- Sistema de veias (1) 
- Vestimenta de hospital 
- Manual do usuário em português.

97 Objeto: Manequim Muscular de 170 cm,
Masculino, com Órgãos Internos, em 32
Partes 

Descrição Detalhada: Figura muscular do
sexo masculino, tamanho natural, rico em
detalhes, apresenta diferentes estruturas
anatômicas do corpo humano, desmontável
em até 32 partes e numerado em 240
regiões especificas para estudo. O modelo
exibe reprodução fiel dos órgãos internos.
Membros superiores e inferiores mostram a
metade do lado direito com pele, e a
metade do lado esquerdo com musculatura
superficial e profunda, ossos, cartilagens,
nervos, veias e artérias. Confeccionado em
PVC importado. 

Composto por: 
- Cabeça em corte mediano: metade
esquerda muscular com hemisfério cerebral
removível e metade direita com pele 
- Pescoço: músculo esterno
cleidomastóideo removível 
- Tronco: tórax e abdômen metade
muscular e metade pele, peça removível 
- Órgãos: pulmões, coração, estômago,
fígado, intestino, pênis 
- Braço e perna lado direito com pele 
- Braço e perna lado esquerdo muscular,
com partes removíveis 

O modelo permite: 
- Através do corte mediano, visualizar a
estrutura interna da cabeça, parte do crânio
e do hemisfério cerebral, cerebelo, medula
espinhal, seio frontal, fossa nasal e palato 
- Remover hemisfério cerebral do lado
esquerdo, e visualizar sua estrutura com
veias e artérias cerebrais 
Remover músculo esternocleidomastóideo,
localizado na região do pescoço 
- Região do tórax e abdômen pode ser
removida, permitindo a visualização da
musculatura, ossos e cartilagem 
- Órgãos internos podem ser removidos
como: 
- Pulmões, coração em duas partes,
estômago, fígado e intestino 
- Visualizar órgãos e estruturas não
removíveis como: 
- Bifurcação da traqueia, brônquios,
esôfago, baço, rins, glândula supra renal,
ureter, bexiga, reto; veias e artérias. 
- Modelo de pênis removível, dividido em
duas partes; peça com ímã 

391777 UNIDADE Eunápolis/BA 1 (1) 27.985,34 27.985,34
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- Remover 4 “músculos” do braço esquerdo
para melhor visualização e estudo do
modelo anatômico 
- Remover 7 “músculos” da perna esquerda
para visualização da estrutura muscular
superficial e profunda. 
- Musculatura do glúteo pode ser removida
também 

Acompanha: 
- Manual do usuário

98

Objeto: Pelota de atletismo 

Descrição Detalhada: Pelota de atletismo
indicada para atletas iniciantes na prática
do lançamento de dardo. Produzida em
PVC macio, possui formato esférico de
aproximadamente 9cm de altura e 31cm de
circunferência, com saliência adicional de
3cm de altura para encaixa dos dedos,
medindo aproximadamente 12 cm de altura
total, com peso de 800g.

150259 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 2 (2) 82,73 165,46

99

Objeto: Pelota de atletismo pesando 600g 

Descrição Detalhada: Pelota de atletismo
pesando 600g recomendada para atletas
iniciantes na prática do lançamento de
dardo, fabricada em PVC macio, possui
formato esférico de aproximadamente 9 cm
de altura com alça na parte superior de 3
cm de altura. Para encaixar os dedos,
medindo aproximadamente 12 cm de altura
total.

150259 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 2 (2) 74,67 149,34

100

Objeto: Kit de dardo de bambu de
atletismo 

Descrição Detalhada: Kit de dardo de
bambu de atletismo para lançamento. Para
treinamento, ideal para atletas iniciantes.
Empunhadura de cordel e ponteira de ferro
(pintada). Kit com 12 unidades (04
unidades de 400g, 02 unidades de 500g, 02
unidades de 600g, 02 unidades de 700g, 02
unidades de 800g). Comprimento variado: 
400g = de 1,70 a 1,90m; 
500g = 1,80 a 2,00m; 
600g = 2,10 a 2,30m; 
700g = 2,20 a 2,40m; 
800g = 2,40 a 2,60m. 
Este kit é indicado para atletas iniciantes

150259 KIT Paulo
Afonso/BA 1 (1) 699,90 699,90

101

Objeto: Trena de fibra de vidro 

Descrição Detalhada: Trena de fibra de
vidro com capacidade para medir até 50
metros de comprimento, ideal para medir
pequenos objetos ou grandes terrenos de
forma simples e precisa. Possui manivela
para recolher a fita sem que ela embole ou
enrosque e uma empunhadura com pegada
ergonômica, facilitando o manuseio e
garantindo mais conforto na hora do uso. A
fita de medição é feita de cloreto de
polivinila (PVC) com fibra de vidro,
garantindo durabilidade.

372609 UNIDADE Camaçari/BA 1 (1) 105,93 105,93

102 Objeto: Trena de fibra de vidro 

Descrição Detalhada: Trena de fibra de
vidro com capacidade para medir até 50
metros de comprimento, ideal para medir
pequenos objetos ou grandes terrenos de
forma simples e precisa. Possui manivela
para recolher a fita sem que ela embole ou
enrosque e uma empunhadura com pegada
ergonômica, facilitando o manuseio e

372609 UNIDADE Paulo
Afonso/BA

2 (2) 105,93 211,86
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garantindo mais conforto na hora do uso. A
fita de medição é feita de cloreto de
polivinila (PVC) com fibra de vidro,
garantindo durabilidade.

103

Objeto: Bloco de partida para atletismo 

Descrição Detalhada: Bloco de partida
para atletismo fabricado em aço e PVC.
Armação rígida fabricada em aço
galvanizado com apoios e revestimentos
em PVC. Base central medindo 70mm de
largura e 635mm de comprimento.
Superfície de apoio para os pés medindo
275 X 85mm. Acompanha 2 pinos
removíveis de 150mm para fixação em
pista. Os apoios para os pés acompanham 4
pregos fixos de 10mm.

112330 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 4 (4) 164,00 656,00

104

Objeto: Bola Ginástica Profissional 

Descrição Detalhada: Bola Ginástica
Profissional - Gym Ball 75cm - Sistema
Anti Burst (antiestouro), suporta até 300
kg. Acompanha 1 Bomba de ar, 1 pino para
ventil e 1 extrator de pino.

411184 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 2 (2) 85,49 170,98

105

Objeto: Ábaco Fechado 5 Colunas Braille 

Descrição Detalhada: Ábaco Fechado 5
Colunas Braille Composição: Em MDF e
com 51 peças de tamanhos 230x150x105
mm. Embalagem: Plástica. Instrumento de
cálculo com representações decimais para
utilizar com alunos de baixa visão e
Deficientes Visuais manuseando e
identificando de acordo com a textura.

446244 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES 1 (1) 60,00 60,00

106

Objeto: Bingo de Braille Em MDF 

Descrição Detalhada: Bingo De Braille
Em MDF, composição: Bingo de Braille é
um conjunto confeccionado em MDF e
TNT, composto por 60 peças, sendo 06
cartelas e 54 letras. Acondicionado em
caixa de madeira. São 54 letras de MDF
correspondentes as pedras medindo 3 x 4
cm vazadas no sistema Braille para encaixe
nas cartelas correspondentes com gravação
da letra do alfabeto associado com a letra
no sistema Braille.Apresenta 06 Cartelas de
MDF medindo 9,5 x 12,6 cm com pontos
de MDF cortadas a laser e coladas sobre as
cartelas, para encaixe das letras (pedras)
vazadas correspondentes. Acompanha 01
cartucho de TNT costurado medindo 20 x
23,5 cm para armazenar as letras.
Quantidade de peças: 60. Dimensões: 9,5 x
12,6 cm (cartelas); 3 x 4 cm (pedras/letras).
Dimensões da embalagem: 18 x 18 x 6 cm.
Para que o Deficiente Visual perceba
através dos numerais em braille os números
identificando e fazendo uso de suas
habilidades, ferramenta de suma
importância para articular as operações
matemática para o Deficiente Visual.

446244 UNIDADE Salvador/BA 1 (1) 192,98 192,98

107 Objeto: Bingo de Braille Em MDF 

Descrição Detalhada: Bingo De Braille
Em MDF, composição: Bingo de Braille é
um conjunto confeccionado em MDF e
TNT, composto por 60 peças, sendo 06
cartelas e 54 letras. Acondicionado em
caixa de madeira. São 54 letras de MDF
correspondentes as pedras medindo 3 x 4
cm vazadas no sistema Braille para encaixe
nas cartelas correspondentes com gravação
da letra do alfabeto associado com a letra

446244 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES

1 (1) 192,98 192,98
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no sistema Braille.Apresenta 06 Cartelas de
MDF medindo 9,5 x 12,6 cm com pontos
de MDF cortadas a laser e coladas sobre as
cartelas, para encaixe das letras (pedras)
vazadas correspondentes. Acompanha 01
cartucho de TNT costurado medindo 20 x
23,5 cm para armazenar as letras.
Quantidade de peças: 60. Dimensões: 9,5 x
12,6 cm (cartelas); 3 x 4 cm (pedras/letras).
Dimensões da embalagem: 18 x 18 x 6 cm.
Para que o Deficiente Visual perceba
através dos numerais em braille os números
identificando e fazendo uso de suas
habilidades, ferramenta de suma
importância para articular as operações
matemática para o Deficiente Visual.

108

Objeto: Calendário De Libras Em Eva 

Descrição Detalhada: Calendário de
Libras em EVA, composição: O Calendário
em Libras de EVA contém 55 peças, sendo:
1 base em baixo relevo medindo 30,5 x
38,5 cm; 31 peças representando os dias do
mês; 06 peças representando os meses do
ano; 01 peça com o sinal da palavra mês
colada; 04 peças para troca do ano; 01 peça
colada com o sinal inicial do ano. Material:
EVA Acondicionado em embalagem
plástica. Para que o Deficiente Auditivo
possa compreender as divisões temporárias
em: dias, mês, semanas e anos mediante
organização e sistematização situacional.

446244 UNIDADE Camaçari/BA 1 (1) 37,80 37,80

109

Objeto: Calendário De Libras Em Eva 

Descrição Detalhada: Calendário de
Libras em EVA, composição: O Calendário
em Libras de EVA contém 55 peças, sendo:
1 base em baixo relevo medindo 30,5 x
38,5 cm; 31 peças representando os dias do
mês; 06 peças representando os meses do
ano; 01 peça com o sinal da palavra mês
colada; 04 peças para troca do ano; 01 peça
colada com o sinal inicial do ano. Material:
EVA Acondicionado em embalagem
plástica. Para que o Deficiente Auditivo
possa compreender as divisões temporárias
em: dias, mês, semanas e anos mediante
organização e sistematização situacional.

446244 UNIDADE Salvador/BA 1 (1) 37,80 37,80

110

Objeto: Calendário De Libras Em Eva 

Descrição Detalhada: Calendário de
Libras em EVA, composição: O Calendário
em Libras de EVA contém 55 peças, sendo:
1 base em baixo relevo medindo 30,5 x
38,5 cm; 31 peças representando os dias do
mês; 06 peças representando os meses do
ano; 01 peça com o sinal da palavra mês
colada; 04 peças para troca do ano; 01 peça
colada com o sinal inicial do ano. Material:
EVA Acondicionado em embalagem
plástica. Para que o Deficiente Auditivo
possa compreender as divisões temporárias
em: dias, mês, semanas e anos mediante
organização e sistematização situacional.

446244 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES 1 (1) 37,80 37,80

111 Objeto: Calendário De Libras Em Eva 

Descrição Detalhada: Calendário de
Libras em EVA, composição: O Calendário
em Libras de EVA contém 55 peças, sendo:
1 base em baixo relevo medindo 30,5 x
38,5 cm; 31 peças representando os dias do
mês; 06 peças representando os meses do
ano; 01 peça com o sinal da palavra mês
colada; 04 peças para troca do ano; 01 peça
colada com o sinal inicial do ano. Material:
EVA Acondicionado em embalagem

446244 UNIDADE Paulo
Afonso/BA

2 (2) 37,80 75,60
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plástica. Para que o Deficiente Auditivo
possa compreender as divisões temporárias
em: dias, mês, semanas e anos mediante
organização e sistematização situacional.

112

Objeto: Jogo de Associação Numérica
Braille em MDF 

Descrição Detalhada: Jogo de Associação
Numérica Braille em MDF, composição: O
Jogo de Associação Numérica Braille é
confeccionado em MDF contendo 100
peças medindo 5,5 x 4 cm com e bolinhas
usinadas em baixo relevo sobre as mesmas
em sistema Braille. Cada peça apresenta
divisória gravada/usinada (no meio da
peça) e indicador de sentido no canto
superior direito com corte diagonal
indicando o posicionamento das mesmas.
Apresenta também 18 peças que se
encaixam para formar as canaletas em
diversos formatos. O formato "padrão" é
composto por 5 canaletas que comportam
13 peças cada uma, montado mede 76 x 33
cm. O jogo acompanha ainda um
organizador com divisória interna
removível para auxiliar na compra das
peças durante a partida e para armazenar as
peças dentro da caixa, composto por 12
repartições (casulos). Acondicionado em
caixa de madeira. Quantidade de peças: 100
peças Dimensões: 5,5 x 4 cm (cada peça)
Dimensões da embalagem: 20 x 28 x 9 cm.
Para trabalhar o tato e a percepção de
espaço, composição numérica e raciocínio
lógico do deficiente visual possibilitando
ampliar suas habilidades.

446244 UNIDADE Salvador/BA 1 (1) 222,90 222,90

113

Objeto: Jogo de Associação Numérica
Braille em MDF 

Descrição Detalhada: Jogo de Associação
Numérica Braille em MDF, composição: O
Jogo de Associação Numérica Braille é
confeccionado em MDF contendo 100
peças medindo 5,5 x 4 cm com e bolinhas
usinadas em baixo relevo sobre as mesmas
em sistema Braille. Cada peça apresenta
divisória gravada/usinada (no meio da
peça) e indicador de sentido no canto
superior direito com corte diagonal
indicando o posicionamento das mesmas.
Apresenta também 18 peças que se
encaixam para formar as canaletas em
diversos formatos. O formato "padrão" é
composto por 5 canaletas que comportam
13 peças cada uma, montado mede 76 x 33
cm. O jogo acompanha ainda um
organizador com divisória interna
removível para auxiliar na compra das
peças durante a partida e para armazenar as
peças dentro da caixa, composto por 12
repartições (casulos). Acondicionado em
caixa de madeira. Quantidade de peças: 100
peças Dimensões: 5,5 x 4 cm (cada peça)
Dimensões da embalagem: 20 x 28 x 9 cm.
Para trabalhar o tato e a percepção de
espaço, composição numérica e raciocínio
lógico do deficiente visual possibilitando
ampliar suas habilidades.

446244 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES 1 (1) 222,90 222,90

114 Objeto: Kit de Desenho Adaptado para
deficiente visual 

Descrição Detalhada: Composição:
Régua, Esquadro, Transferidor, Gabarito
geométrico, Compasso e Prancheta
emborrachada. Para auxiliar no
desenvolvimento do conceito de número,
valor posicional dos algarismo, classe,

446244 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES

1 (1) 206,79 206,79
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ordem, posição, composição de números
para estratégias com Deficiente Visual.

115

Objeto: Kit de Desenho Adaptado para
deficiente visual 

Descrição Detalhada: Composição:
Régua, Esquadro, Transferidor, Gabarito
geométrico, Compasso e Prancheta
emborrachada. Para auxiliar no
desenvolvimento do conceito de número,
valor posicional dos algarismo, classe,
ordem, posição, composição de números
para estratégias com Deficiente Visual.

446244 UNIDADE

Camaçari/BA 1

(2) 206,79 413,58

Salvador/BA 1

116

Objeto: Kit de Desenho Adaptado para
deficiente visual 

Descrição Detalhada: Composição:
Régua, Esquadro, Transferidor, Gabarito
geométrico, Compasso e Prancheta
emborrachada. Para auxiliar no
desenvolvimento do conceito de número,
valor posicional dos algarismo, classe,
ordem, posição, composição de números
para estratégias com Deficiente Visual.

446244 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 2 (2) 206,79 413,58

117

Objeto: Kit de Provas Piagetianas 

Descrição Detalhada: Kit de Provas
Piagetianas, composição: 13 provas (cada
uma embalada individualmente) caixa de
madeira 33x40x14,5 cm. Instrumentos
utilizados para avaliação do pensamento
lógico, provas desenvolvidas em seriação,
classificação, conservação e provas do
pensamento formal.

446244 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 1 (1) 412,92 412,92

118

Objeto: Números e Sinais em Braille em
EVA 

Descrição Detalhada: Números e Sinais
em Braille em EVA, composição: O
conjunto Números e Sinais em Braille é
composto por 210 peças magnetizadas de
EVA de 6mm, com 30x30mm cada,
recobertas por polipropileno de alto
impacto. Cada peça apresenta os números e
os sinais matemáticos grafados em tinta e
Braille e trazem marcação no canto
superior direito, para indicar a posição
correta de uso. Acondicionado em estojo de
madeira com cantos
arredondados.Quantidade de peças: 210
Dimensões: 3 x 3 cm (cada peça)
Dimensões da embalagem: 32 x 22 x 5 cm .
Sinais gráficos matemáticos para articular
as operações matemáticas para Deficientes
Visuais, percepção e noção espacial.

446244 UNIDADE Salvador/BA 1 (1) 115,24 115,24

119 Objeto: Números e Sinais em Braille em
EVA 

Descrição Detalhada: Números e Sinais
em Braille em EVA, composição: O
conjunto Números e Sinais em Braille é
composto por 210 peças magnetizadas de
EVA de 6mm, com 30x30mm cada,
recobertas por polipropileno de alto
impacto. Cada peça apresenta os números e
os sinais matemáticos grafados em tinta e
Braille e trazem marcação no canto
superior direito, para indicar a posição
correta de uso. Acondicionado em estojo de
madeira com cantos
arredondados.Quantidade de peças: 210
Dimensões: 3 x 3 cm (cada peça)
Dimensões da embalagem: 32 x 22 x 5 cm .
Sinais gráficos matemáticos para articular

446244 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES

1 (1) 115,24 115,24
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as operações matemáticas para Deficientes
Visuais, percepção e noção espacial.

120

Objeto: Numerais e Quantidades em
Libras em MDF 

Descrição Detalhada: Numerais e
Quantidades em Libras em MDF,
composição: Conjunto confeccionado em
MDF 3mm, contendo 30 peças para
associação do número com a gravura e o
sinal em libras. Acondicionado em caixa de
madeira. Quantidade de peças: 30
Dimensões da embalagem: 22 x 10 x 4 cm.
Para trabalhar as noções matemáticas e
quantidades em LIBRAS estabelecendo
relação com a gravura e numerais material
para trabalhar matemática com alunos com
Deficiência Auditiva.

446244 UNIDADE Camaçari/BA 1 (1) 81,81 81,81

121

Objeto: Numerais e Quantidades em
Libras em MDF 

Descrição Detalhada: Numerais e
Quantidades em Libras em MDF,
composição: Conjunto confeccionado em
MDF 3mm, contendo 30 peças para
associação do número com a gravura e o
sinal em libras. Acondicionado em caixa de
madeira. Quantidade de peças: 30
Dimensões da embalagem: 22 x 10 x 4 cm.
Para trabalhar as noções matemáticas e
quantidades em LIBRAS estabelecendo
relação com a gravura e numerais material
para trabalhar matemática com alunos com
Deficiência Auditiva.

446244 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES 1 (1) 81,81 81,81

122

Objeto: Numerais e Quantidades em
Libras em MDF 

Descrição Detalhada: Numerais e
Quantidades em Libras em MDF,
composição: Conjunto confeccionado em
MDF 3mm, contendo 30 peças para
associação do número com a gravura e o
sinal em libras. Acondicionado em caixa de
madeira. Quantidade de peças: 30
Dimensões da embalagem: 22 x 10 x 4 cm.
Para trabalhar as noções matemáticas e
quantidades em LIBRAS estabelecendo
relação com a gravura e numerais material
para trabalhar matemática com alunos com
Deficiência Auditiva.

446244 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 2 (2) 81,81 163,62

123

Objeto: Guia de assinatura 

Descrição Detalhada: Guia de assinatura -
Reglete para assinatura Material: alumínio
Dimensões: 0.12 cm de espessura, 3,5 cm
de largura, 12,5 cm de comprimento,
espaço vazado 10x1 cm

150154 UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 29,70 59,40

124

Objeto: Guia de assinatura 

Descrição Detalhada: Guia de assinatura -
Reglete para assinatura Material: alumínio
Dimensões: 0.12 cm de espessura, 3,5 cm
de largura, 12,5 cm de comprimento,
espaço vazado 10x1 cm

150154 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES 2 (2) 29,70 59,40

125 Objeto: Punção para escrita braille 

Descrição Detalhada: Punção para escrita
braille em plástico punção de plástico em
formato de pera é confeccionada em
polipropileno com bico de aço inox. Para
escrita em braille, perfura a folha para
escrita compõe a escrita braille.

446244 UNIDADE Salvador/BA 5 (5) 11,17 55,85
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126

Objeto: Punção para escrita braille 

Descrição Detalhada: Punção para escrita
braille em plástico punção de plástico em
formato de pera é confeccionada em
polipropileno com bico de aço inox. Para
escrita em braille, perfura a folha para
escrita compõe a escrita braille.

446244 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES 2 (2) 11,17 22,34

127

Objeto: Reglete - deficiente visual 

Descrição Detalhada: Reglete - deficiente
visual, material chapa metal/alumínio
cromado, espessura 1,2, material prancheta
MDF, espessura prancheta 10, componentes
pinos inferiores, 4 linhas, 27 selas e
prancheta. Instrumento essencial para
escrita e leitura em Braille. É uma placa
com orifícios para confecção da escrito em
Braille. Prancheta é uma placa rígida e lisa,
com um clipe na parte superior para
prender o papel no lugar. Uma prancheta é
tipicamente usada para suportar papel com
uma mão ao escrever sobre ela com a outra,
especialmente quando outras superfícies de
escrita não estão disponíveis. um suporte
portátil usado para fixar a reglete e o papel
da escrita braille.

257104 UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 184,25 368,50

128

Objeto: Reglete - deficiente visual 

Descrição Detalhada: Reglete - deficiente
visual, material chapa metal/alumínio
cromado, espessura 1,2, material prancheta
MDF, espessura prancheta 10, componentes
pinos inferiores, 4 linhas, 27 selas e
prancheta. Instrumento essencial para
escrita e leitura em Braille. É uma placa
com orifícios para confecção da escrito em
Braille. Prancheta é uma placa rígida e lisa,
com um clipe na parte superior para
prender o papel no lugar. Uma prancheta é
tipicamente usada para suportar papel com
uma mão ao escrever sobre ela com a outra,
especialmente quando outras superfícies de
escrita não estão disponíveis. um suporte
portátil usado para fixar a reglete e o papel
da escrita braille.

257104 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES 2 (2) 184,25 368,50

129

Objeto: Material pedagógico 

Descrição Detalhada: Material
pedagógico, tipo material dourado, material
madeira, dimensões 240x240x122,
características adicionais caixa tipo estojo,
quantidade peças 611. Ele tem como foco o
trabalho com a matemática. Apesar de ter
sido elaborado para o trabalho com
aritmética, segue os mesmos princípios
montessorianos sobre a educação sensorial.

285274 UNIDADE Salvador/BA 1 (1) 64,80 64,80

130

Objeto: Material pedagógico 

Descrição Detalhada: Material
pedagógico, tipo material dourado, material
madeira, dimensões 240x240x122,
características adicionais caixa tipo estojo,
quantidade peças 611. Ele tem como foco o
trabalho com a matemática. Apesar de ter
sido elaborado para o trabalho com
aritmética, segue os mesmos princípios
montessorianos sobre a educação sensorial.

285274 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES 1 (1) 64,80 64,80

131 Objeto: Lupa eletrônica bolinha 

Descrição Detalhada: Lupa eletrônica
bolinha modelo: MAC LUPA 4.2 Uso
similar a um mouse; 

150789 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES

1 (1) 537,51 537,51
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- Interface USB 2.0 em Hi-Speed; 
- Ampliação de 10 a 60 vezes; 
- Iluminação própria com leds branco e
difusor; Acima de 56 modos de vídeo: 
- Aplicativo com interface via ícones na
tela ou teclas de atalho no teclado; 
- Driver de instalação simples e rápido;
Configurações pessoais de brilho e
contraste para cada modo de vídeo
individualmente e salvos pelo usuário -
Recuperação rápida da configuração
“default” de fábrica, através de apenas um
click; Arquivos de ajuda, manuais,
endereço e contato para suporte e
manutenção, direto na tela no aplicativo. As
lupas são indicadas para trabalhos que
precisam de aumento da imagem, alunos
com baixa visão para facilitar o processo de
ensino-aprendizagem.

132

Objeto: Lupa eletrônica bolinha 

Descrição Detalhada: Lupa eletrônica
bolinha modelo: MAC LUPA 4.2 Uso
similar a um mouse; 
- Interface USB 2.0 em Hi-Speed; 
- Ampliação de 10 a 60 vezes; 
- Iluminação própria com leds branco e
difusor; Acima de 56 modos de vídeo: 
- Aplicativo com interface via ícones na
tela ou teclas de atalho no teclado; 
- Driver de instalação simples e rápido;
Configurações pessoais de brilho e
contraste para cada modo de vídeo
individualmente e salvos pelo usuário -
Recuperação rápida da configuração
“default” de fábrica, através de apenas um
click; Arquivos de ajuda, manuais,
endereço e contato para suporte e
manutenção, direto na tela no aplicativo. As
lupas são indicadas para trabalhos que
precisam de aumento da imagem, alunos
com baixa visão para facilitar o processo de
ensino-aprendizagem.

150789 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 1 (1) 537,51 537,51

133

Objeto: LUPA 

Descrição Detalhada: Tipo régua, formato
retangular, faixa ampliação 3 vezes,
comprimento 16, largura 2,4. leitura mapa,
desenho profissional.

 UNIDADE Cachoeiro de
Itapemirim/ES 2 (2) 37,00 74,00

134

Objeto: LUPA 

Descrição Detalhada: Tipo régua, formato
retangular, faixa ampliação 3 vezes,
comprimento 16, largura 2,4. leitura mapa,
desenho profissional.

 UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 37,00 74,00

135

Objeto: LUPA 

Descrição Detalhada: Tipo régua, formato
retangular, faixa ampliação 3 vezes,
comprimento 16, largura 2,4. leitura mapa,
desenho profissional.

 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 2 (2) 37,00 74,00

136

Objeto: MATERIAL PEDAGÓGICO 

Descrição Detalhada: Tipo abaco fechado,
material madeira, dimensões 348x244x20,
caracteristicas adicionais com 40 argolas
coloridas.

 UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 41,74 83,48

137 Objeto: MATERIAL PEDAGÓGICO 

Descrição Detalhada: Tipo alfabeto móvel
e sílabas, material MDF, dimensões 50 x
100 x 3, quantidade peças 149.

 
UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 55,57 111,14
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138

Objeto: JOGO / BRINQUEDO
PEDAGÓGICO

Descrição Detalhada: Kit jogos inclusivos
dominó de percepção manual e memória
tátil, pois trabalham a coordenação motora
fina e o reconhecimento de formas a partir
do tato. O Dominó é composto por 28
peças vazadas em MDF coloridas medindo
5,7x10cm e 3mm de espessura cada peça. 
A Memória é composta por 20 peças com
relevo em MDF medindo 5x5x1,5cm cada
peça.

 UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 156,77 313,54

139

Objeto: JOGO / BRINQUEDO
PEDAGÓGICO

Descrição Detalhada: Kit jogos inclusivos
dominó de percepção manual e memória
tátil, pois trabalham a coordenação motora
fina e o reconhecimento de formas a partir
do tato. O Dominó é composto por 28
peças vazadas em MDF coloridas medindo
5,7x10cm e 3mm de espessura cada peça. 
A Memória é composta por 20 peças com
relevo em MDF medindo 5x5x1,5cm cada
peça.

 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 2 (2) 156,77 313,54

140

Objeto: JOGO / BRINQUEDO
PEDAGOGICO

Descrição Detalhada: Dominó tátil textura
em madeira, contém 28 peças que
possibilitam a percepção e interpretação
por meio da exploração sensorial, trabalha
coordenação motora fina e manuseio de
forma uni e bi manual 
Dimensões do produto: 21x10x5 cm 
Composição / Material: Madeira

 UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 48,90 97,80

141

Objeto: JOGO / BRINQUEDO
PEDAGÓGICO

Descrição Detalhada: Jogo da memória de
numerais e quantidades, confeccionado em
MDF, 20 pares totalizando 40 peças de 5 x
5 cm cada, serigrafadas em policromia
ultravioleta atóxica. Embalagem: caixa de
madeira com tampa serigrafada

 UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 61,79 123,58

142

Objeto: TATAME 

Descrição Detalhada: Material EVA,
placas dentadas de encaixe, comprimento
placa 1 metro, largura placa 1 metro,
espessura placa 40mm, características
adicionais antiderrapante, antialérgico,
lavável e não absorvente na cor Cinza.

292653 UNIDADE Camaçari/BA 25 (25) 82,87 2.071,75

143

Objeto: Tangram 

Descrição Detalhada: Tangram: Quebra-
cabeças chinês formado por 7 peças com
diferantes cores. Essas peças são 2
triângulos grandes, 2 pequenos, 1 médio, 1
quadrado e 1 paralelogramo. Caixas
contendo 10 x 7, totalizando 10 jogos. 
Material: madeira(MDF). 
As dimenssões da caixa devem se
aproximar das medidas: Altura(2cm),
Largura(22cm) e Comprimento(22cm).

66257 CAIXA Salvador/BA 2 (2) 76,22 152,44

144 Objeto: Geolig 

Descrição Detalhada: Geolig: O Geolig é
um brinquedo de montar altamente
educativo, é composto por tubos coloridos

66257 UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 166,85 333,70



25/11/2020 :: SEI / IFBA - 1626176 - Termo de Referência ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1966423&infra_sistema… 28/38

(arestas) interligados por conectores de
plástico de 3, 4, 5 e 6 pontas (vértices).
Com o Geolig pode-se montar inúmeras e
variadas figuras e modelos de sólidos
geométricos, pois pode-se fazer além dos
triângulos, quadrados, pentágonos,
hexágonos, que a forma fica estruturada. O
kit possui 65 peças: 100 tubos P com 6cm,
60 tubos M com 8cm, 60 tubos G com
11cm, 40 conectores de 3 pontas, 40
conectores de 4 pontas, 40 conectores de 5
pontas, 25 conectores de 6 pontas.

145

Objeto: Geolig 

Descrição Detalhada: Geolig: O Geolig é
um brinquedo de montar altamente
educativo, é composto por tubos coloridos
(arestas) interligados por conectores de
plástico de 3, 4, 5 e 6 pontas (vértices).
Com o Geolig pode-se montar inúmeras e
variadas figuras e modelos de sólidos
geométricos, pois pode-se fazer além dos
triângulos, quadrados, pentágonos,
hexágonos, que a forma fica estruturada. O
kit possui 65 peças: 100 tubos P com 6cm,
60 tubos M com 8cm, 60 tubos G com
11cm, 40 conectores de 3 pontas, 40
conectores de 4 pontas, 40 conectores de 5
pontas, 25 conectores de 6 pontas.

66257 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 1 (1) 166,85 166,85

146

Objeto: Torre de Hanói 

Descrição Detalhada: Torre de Hanói: A
Torre de Hanói constitui-se de uma base de
madeira, três pinos nos quais se
movimentam 10 discos em MDF coloridos
de diâmetros distintos. 
A caixa de madeira deve ter dimensões que
se aproximem de19 centímetros x 9
centímetros x 6cm. 
O disco maior deve ter diâmetro mínimo de
7cm e o disco menor deve ter diâmetro
mínimo de 2cm.

66257 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 3 (3) 81,59 244,77

147

Objeto: Ábaco fechado 

Descrição Detalhada: Ábaco fechado
confeccionado em madeira, com 10 barras,
onde cada barra contém 10 argolas.
Tamanho: peça medindo 400 mm x 380
mm x 70 mm com 100 argolas coloridas em
plástico; Confeccionado em madeira com
argolas em plástico.

66257 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 3 (3) 96,96 290,88

148

Objeto: Torre de Hanói 

Descrição Detalhada: Torre de Hanói: A
Torre de Hanói constitui-se de uma base de
madeira, três pinos nos quais se
movimentam 10 discos em MDF coloridos
de diâmetros distintos. 
A caixa de madeira deve ter dimensões que
se aproximem de19 centímetros x 9
centímetros x 6cm. 
O disco maior deve ter diâmetro mínimo de
7cm e o disco menor deve ter diâmetro
mínimo de 2cm.

66257 UNIDADE Salvador/BA 5 (5) 81,59 407,95

149

Objeto: Dispensador com reservatório 

Descrição Detalhada: Material plástico
ABS, aplicação para álcool gel, com
reservatório interno capacidade mínima de
800ml, características adicionais suporte de
parede.

 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 30 (30) 40,00 1.200,00

150 Objeto: Café torado e moído 
 

PACOTE Irecê/BA 400 (400) 5,21 2.084,00
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Descrição Detalhada: Concentração
tradicional, para preparo em infusão,
embalado a vácuo para manter
características de sabor e aroma. Deverão
conter informações quanto ao fornecedor,
prazo de validade e ingredientes. O produto
deverá apresentar validade mínima de 360
dias a partir da data da entrega na unidade
requisitante. Pacote de 250g.

151

Objeto: Café torado e moído 

Descrição Detalhada: Concentração
tradicional, para preparo em infusão,
embalado a vácuo para manter
características de sabor e aroma. Deverão
conter informações quanto ao fornecedor,
prazo de validade e ingredientes. O produto
deverá apresentar validade mínima de 360
dias a partir da data da entrega na unidade
requisitante. Pacote de 250g.

 PACOTE

Camaçari/BA 500

(4700) 5,21 24.487,00Salvador/BA 200

Salvador/BA 4000

152

Objeto: Açúcar refinado, 

Descrição Detalhada: Açúcar tipo
refinado composição origem vegetal,
sacarose de cana de açúcar. (observação: se
o açúcar for para adoçar o café da copa eu
sugeriria o uso do açúcar tipo cristal).

 QUIILOGRAMA

Camaçari/BA 200

(2250) 3,16 7.110,00Salvador/BA 50

Salvador/BA 2000

153

Objeto: Açúcar refinado, 

Descrição Detalhada: Açúcar tipo
refinado composição origem vegetal,
sacarose de cana de açúcar. (observação: se
o açúcar for para adoçar o café da copa eu
sugeriria o uso do açúcar tipo cristal).

 QUIILOGRAMA Irecê/BA 400 (400) 3,16 1.264,00

154

Objeto: Água mineral 

Descrição Detalhada: material água
mineral, tipo embalagem plástico,
gaseificação sem gás, características
adicionais com lacre de segurança na tampa
e invólucro proteção. Galão de 20 litros.

 GALÃO Salvador/BA 2143 (2143) 8,21 17.594,03

155

Objeto: Pilha recarregável AAA 

Descrição Detalhada: composição níquel
metal hidreto (nimh), tamanho pilha mini,
modelo AAA, tensão 1,2. Embalagem com
04 pilhas.

 UNIDADE

Camaçari/BA 8

(134) 7,76 1.039,84Salvador/BA 76

Salvador/BA 50

156

Objeto: Localizador de cabos 

Descrição Detalhada: COMPONENTES
GERADOR DE TOM GTS 500 E
PONTEIRA INDUTIVA GHI 500,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
ACOMPANHA UM ESTOJO E DUAS
BATERIAS INSTALADAS. 
REFERÊNCIA GHI 500 MARCA
SPARTECC TELECOM APLICAÇÃO
CABO UTP 4 PARES E DE TELEFONIA. 
COR PRETA. 
TENSÃO NOMINAL BIVOLT

431033 UNIDADE Salvador/BA 2 (2) 178,20 356,40

157 Objeto: Pendrive 32GB 

Descrição Detalhada: Memória portátil
tipo pendrive, USB 3.0, capacidade 32GB,
sem tampa com cobertura deslizante,
interface USB 3.0, 70mb para leitura, 30mb
para gravação, compatível com USB 2.0,
temperatura de armazenamento de 20¨ a
85¨c.

454460 UNIDADE
Camaçari/BA 8

(108) 39,89 4.308,12

Salvador/BA 100
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158

Objeto: Pilha recarregável AA 

Descrição Detalhada: Composição níquel
(nh), tamanho pilha pequena, modelo AA,
tensão 1,2. Embalagem com 04 pilhas.

 UNIDADE

Irecê/BA 6

(94) 11,45 1.076,30Salvador/BA 38

Salvador/BA 50

159

Objeto: Cabo de rede UTP CAT.5E 

Descrição Detalhada: Material condutor:
cobre; Bitola condutor 24; Tipo cabo par
trançado; Padrão cabeamento UTP extra
flexível CAT.5e; Características adicionais:
Impedância 100 OHMS; Normas ISO e
EIA/TIA; Comprimento cabo 305 metros.

339508 CAIXA Irecê/BA 5 (5) 361,59 1.807,95

160

Objeto: Cabo de rede UTP CAT.5E 

Descrição Detalhada: Material condutor:
cobre; Bitola condutor 24; Tipo cabo par
trançado; Padrão cabeamento UTP extra
flexível CAT.5e; Características adicionais:
Impedância 100 OHMS; Normas ISO e
EIA/TIA; Comprimento cabo 305 metros.

339508 CAIXA

Camaçari/BA 4

(7) 361,59 2.531,13

Salvador/BA 3

161

Objeto: Pilha alcalina AA recarregável 

Descrição Detalhada: Pilha alcalina AA
recarregável para uso em Termômetro
Digital de Infravermelho de 2.500mAh.
com suporte para até 1000 recargas.

 UNIDADE Seabra/BA 12 (12) 11,45 137,40

162

Objeto: Bateria não recarregável 

Descrição Detalhada: Bateria não
recarregável, tipo button cell, sistema
eletroquímico lithium, tensão nominal 3,
modelo cr-2032. aplicação para setup de
microcomputador (bios).

411291 UNIDADE Irecê/BA 15 (15) 2,02 30,30

163

Objeto: Tomada emenda modelo RJ45 

Descrição Detalhada: Tomada emenda
modelo RJ45; Tipo fêmea-fêmea; aplicação
UTP 4 PARES CAT 5E; Comunicação de
dados.

303942 UNIDADE Camaçari/BA 20 (20) 8,33 166,60

164

Objeto: Bateria recarregável 

Descrição Detalhada: Bateria
recarregável, tensão 9V de 250mAh

271793 UNIDADE Camaçari/BA 24 (24) 40,93 982,32

165 Objeto: Teclado com fio USB ABNT2 

Descrição Detalhada: TECLADO COM
FIO USB ABNT2, COR PRETA,
RESISTENTE A AGUA.
ESPECIFICAÇÕES: TECLAS DE
PERFIL PLANO E SILENCIOSAS;
CONEXÃO: USB, PADRÃO ABNT2;
VERSÃO EM PORTUGUÊS; DESIGN
RESISTENTE A DERRAMAMENTOS
DE LÍQUIDOS; TECLAS DURÁVEIS
QUE RESISTEM A ATE 10 MILHÕES
DE DIMENSIONAMENTOS, SUPORTES
INCLINÁVEIS, FORTES E
AJUSTÁVEIS, CARACTERES NÍTIDOS
E BRILHANTES. COMPUTADOR
BASEADO NO WINDOWS: WINDOWS
XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7,
WINDOWS 8, WINDOWS 10. PORTA
USB. LINUX: LINUX DE KERNEL 2.6+,
PORTA USB. 
LOGITECH K120 (SIMILAR OU
SUPERIOR).

61336 UNIDADE Irecê/BA 22 (22) 35,79 787,38
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166

Objeto: Monitor para computador 21,5 pol. 

Descrição Detalhada: Monitor para
computador: 
Tamanho da tela 21.5. polegadas 
Tecnologia LED 
Resolução FULL HD (1080P) 1920X1080 
Conexões HDMI E VGA 
Voltagem: BIVOLT, 
Tela antirreflexo.

150699 UNIDADE Irecê/BA 14 (14) 678,23 9.495,22

167

Objeto: Lenços umedecidos 

Descrição Detalhada: Lenços umedecidos
macios, cobertura suave, sem adição de
álcool, sem corantes, hipoalergênico,
testado dermatologicamente.
Características adicionais: para serem
disponibilizados em cima da mesa. Caixa
com 100 unidades.

 CAIXA Paulo
Afonso/BA 50 (50) 15,14 757,00

168

Objeto: Álcool em gel 70 INPM 

Descrição Detalhada: Higienizador de
mãos, antissépticos, tipo etílico hidratado,
características adicionais gel, graduação
70%, solução 70° Inpm, devidamente
registrado na Anvisa.

 LITRO Paulo
Afonso/BA 100 (100) 27,45 2.745,00

169

Objeto: Sabonete líquido 

Descrição Detalhada: Aspecto físico
líquido viscoso, acidez PH 6 a 8, aplicação
assepsia das mãos, características
adicionais: agente bactericida, composição
tensoativos aniônicos e não aniônicos,
solvente. Deve apresentar Registro na
Anvisa. Frasco 500 ml

 FRASCO Paulo
Afonso/BA 20 (20) 10,70 214,00

170

Objeto: Totem display suporte para álcool
em gel 

Descrição Detalhada: Totem display
suporte para álcool em gel com
acionamento por Pedal acompanhado de
embalagem dosadora, fabricado em MDF
ou em Poliestireno. Capacidade mínima de
1L com reservatório incluso no totem,
dimensões (1,5m de altura x 0,45 m de
largura). Acabamento com adesivo
personalizado com a logomarca do
Instituto, arte produzida pelo fornecedor e
aprovado pelo contratante.

 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 10 (10) 432,00 4.320,00

171

Objeto: Totem display suporte para álcool
em gel 

Descrição Detalhada: Totem display
suporte para álcool em gel com
acionamento por Pedal acompanhado de
embalagem dosadora, fabricado em MDF
ou em Poliestireno. Capacidade mínima de
1L com reservatório incluso no totem,
dimensões (1,5m de altura x 0,45 m de
largura). Acabamento com adesivo
personalizado com a logomarca do
Instituto, arte produzida pelo fornecedor e
aprovado pelo contratante.

 UNIDADE

Camaçari/BA 1

(27) 432,00 11.664,00

Salvador/BA 26

172 Objeto: Totem display suporte para álcool
em gel 

Descrição Detalhada: Totem display
suporte para álcool em gel com
acionamento por Pedal acompanhado de
embalagem dosadora, fabricado em MDF
ou em Poliestireno. Capacidade mínima de

 
UNIDADE Seabra/BA 3 (3) 432,00 1.296,00
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1L com reservatório incluso no totem,
dimensões (1,5m de altura x 0,45 m de
largura). Acabamento com adesivo
personalizado com a logomarca do
Instituto, arte produzida pelo fornecedor e
aprovado pelo contratante.

173

Objeto: Bacia de contenção de produtos
químicos e líquidos inflamáveis com
Estrado 

Descrição Detalhada: Bacia de contenção
utilizada para armazenar produtos químicos
e líquidos inflamáveis, funcionando como
um dispositivo, destinado a conter
eventuais vazamentos de produtos. 
A área interna da bacia deve possuir um
coeficiente máximo de permeabilidade de
10-6 cm/s, referenciado água 20°C, Bacia
PEAD, dimensões: 1,25 x 1,25 x 0,15 m;
capacidade de contenção 220L. Contendo
estrado plástico em Polietileno de alta
Densidade, com proteção UV resistente aos
raios solares e suporta temperaturas
negativas de até - 35°C.

 UNIDADE

Seabra/BA 1

(16) 515,23 8.243,68
Irecê/BA 15

174

Objeto: Bacia de contenção de produtos
químicos e líquidos inflamáveis com
Estrado 

Descrição Detalhada: Bacia de contenção
utilizada para armazenar produtos químicos
e líquidos inflamáveis, funcionando como
um dispositivo, destinado a conter
eventuais vazamentos de produtos. 
A área interna da bacia deve possuir um
coeficiente máximo de permeabilidade de
10-6 cm/s, referenciado água 20°C, Bacia
PEAD, dimensões: 1,25 x 1,25 x 0,15 m;
capacidade de contenção 220L. Contendo
estrado plástico em Polietileno de alta
Densidade, com proteção UV resistente aos
raios solares e suporta temperaturas
negativas de até - 35°C.

 UNIDADE Paulo
Afonso/BA 5 (5) 515,23 2.576,15

175

Objeto: Bacia de contenção de produtos
químicos e líquidos inflamáveis com
Estrado 

Descrição Detalhada: Bacia de contenção
utilizada para armazenar produtos químicos
e líquidos inflamáveis, funcionando como
um dispositivo, destinado a conter
eventuais vazamentos de produtos. 
A área interna da bacia deve possuir um
coeficiente máximo de permeabilidade de
10-6 cm/s, referenciado água 20°C, Bacia
PEAD, dimensões: 1,25 x 1,25 x 0,15 m;
capacidade de contenção 220L. Contendo
estrado plástico em Polietileno de alta
Densidade, com proteção UV resistente aos
raios solares e suporta temperaturas
negativas de até - 35°C.

 UNIDADE Juazeiro/BA 10 (10) 515,23 5.152,30

176 Objeto: Bacia de contenção de produtos
químicos e líquidos inflamáveis com
Estrado 

Descrição Detalhada: Bacia de contenção
utilizada para armazenar produtos químicos
e líquidos inflamáveis, funcionando como
um dispositivo, destinado a conter
eventuais vazamentos de produtos. 
A área interna da bacia deve possuir um
coeficiente máximo de permeabilidade de
10-6 cm/s, referenciado água 20°C, Bacia
PEAD, dimensões: 1,25 x 1,25 x 0,15 m;
capacidade de contenção 220L. Contendo
estrado plástico em Polietileno de alta
Densidade, com proteção UV resistente aos

 
UNIDADE

Jequié/BA 2

(17) 515,23 8.758,91

Camaçari/BA 5

Salvador/BA 10
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raios solares e suporta temperaturas
negativas de até - 35°C.

177

Objeto: Lençol descartável 

Descrição Detalhada: Lençol descartável
material papel, largura 0,50, comprimento
50, apresentação rolo, cor branco, aplicação
maca hospitalar. Pacotes com 10 rolos.

 PACOTE

Simões
Filho/BA 3

(28) 74,92 2.097,76Camaçari/BA 5

Salvador/BA 20

178

Objeto: Lençol descartável 

Descrição Detalhada: Lençol descartável
material papel, largura 0,50, comprimento
50, apresentação rolo, cor branco, aplicação
maca hospitalar. Pacotes com 10 rolos.

 PACOTE Paulo
Afonso/BA 3 (3) 74,92 224,76

179

Objeto: Lençol descartável 

Descrição Detalhada: Lençol descartável
material papel, largura 0,50, comprimento
50, apresentação rolo, cor branco, aplicação
maca hospitalar. Pacotes com 10 rolos.

 PACOTE Porto
Seguro/BA 1 (1) 74,92 74,92

180

Objeto: Luva para procedimento 

Descrição Detalhada: Luva para
procedimento médico-hospitalar não
cirúrgico, material látex natural íntegro e
uniforme, tamanho G, características
adicionais: descartável, apresentação
atóxica, tipo ambidestra, tipo uso
descartável, modelo formato anatômico,
resistente à tração. Caixa com 100
unidades. 
As luvas deverão ser entregues nos
seguintes tamanhos: P/M/G 
Registro na ANVISA. Validade de no
mínimo dois anos na data de entrega.

 CAIXA Seabra/BA 10 (10) 47,33 473,30

181

Objeto: Luva de procedimento em vinil 

Descrição Detalhada: Luva para
procedimento médico-hospitalar
confeccionada em Vinil (Polivinil Cloreto
Plastisol), LÁTEX FREE, uso único,
textura uniforme, resistente à tração sem
provocar estiramento, isenta de talco
lubrificante, isenta de irritantes dérmicos,
atóxica, formato ambidestro; modelo em
formato anatômico, punho ajustado e de
fácil calçamento. 
Embalagem resistente com indicação de
abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade, CAIXA COM
100 UNIDADES. 
Todo o material deve ser resistente permitir
manuseio e utilização segura para uso em
ambiente com risco biológico. 
Deve apresentar certificado de aprovação
(CA) de proteção das mãos contra agentes
biológicos, registro na Anvisa e selo de
conformidade do Inmetro.

 CAIXA Seabra/BA 2 (2) 42,76 85,52

182 Objeto: Máscara cirúrgica N95 ou PFF2, 

Descrição Detalhada: Material SMS,
camadas 3 camadas com dobras, fixação
tiras elásticas, adicional com clipe nasal,
componentes filtração de partículas mínima
de 95%, esterilidade uso único. 
Respirador, tipo peça semifacial filtrante
para partículas, com formato dobrável em
dois painéis, solda ultrassônica em todo o
seu perímetro; 
Nas presilhas está entrelaçado um tirante

 
UNIDADE Seabra/BA 50 (50) 9,02 451,00
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elástico branco, perfazendo duas alças. O
tirante possui uma alça para apoio na nuca
do usuário e outra na altura do pescoço; 
O respirador possui, para ajuste no septo
nasal, uma tira de material metálico
moldável, esse clipe nasal deve ser fixado
na parte superior da peça e colocado
internamente à peça ou na parte externa da
mesma (não deve ser colado com cola
quente), de modo que a pele do usuário não
tenha contato com o material metálico; 
Respirador não valvulado (sem válvula de
exalação); 
Deve possuir Certificado de Aprovação
(CA), certificação do Inmetro e registro na
Anvisa.

183

Objeto: Touca hospitalar descartável; 

Descrição Detalhada: Material não-tecido
(TNT) 100% polipropileno, modelo com
elástico em toda a volta, cor branca,
Gramatura cerca de 30 g/m2; tamanho
único. Característica adicional:
Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.
Caixa com 100 unidades.

 CAIXA Seabra/BA 3 (3) 22,28 66,84

184

Objeto: Sapatilha hospitalar descartável

Descrição Detalhada: Material não-tecido
(TNT), 100% polipropileno; modelo com
elástico, cor branca, gramatura cerca de
20g/m2, tamanho único. Caixa com 100
unidades

 CAIXA Camaçari/BA 2 (2) 44,39 88,78

TOTAL GERAL 650.139,54

                                                                                                                     

2. O custo estimado da contratação é de R$ 650.139,54 (seiscentos e cinquenta mil e cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), para o Campus Eunápolis
e órgãos participantes.

3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da ata de registro de preços.
4. Aquisição de materiais pedagógicos, esportivos, modelo anatômico e  outros materiais de consumo/equipamentos  observará as condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento. 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
1. A aquisição de materiais permanente e/ou consumo , sejam de  caráter pedagógicos,   didáticos -paradidáticos, esportivos e de informática referentes  aos

serviço/ações do DEPAE, da DA (Direção Acadêmica ), da  COMAT (Coordenação de Matemática)   e  Setor de Psicologia são de suma importância para o
cumprimento regimental frente  ao atendimento ao público interno e externo do Instituto Federal da Bahia - Campus Eunápolis, na busca incessante pelo
aumento da qualidade do serviço ofertado, baseado no interesse público  de prestação de atendimento que exige disponibilidade, prontidão, qualidade e
eficiência dos servidores em atendimento ao público. 
Os materiais referente ao serviço médico e de enfermagem, setor que integra o DEPAE e a CAEST, são essenciais para prestar socorro a comunidade acadêmica
no que se refere aos primeiros socorros e para atendimento às demandas espontâneas e garantir segurança tanto para o profissional médico, enfermeiro e técnico
de enfermagem, quanto para o paciente. Os itens solicitados pela coordenação do curso técnico de enfermagem justifica-se pela necessidade destes materiais
para as práticas de laboratório e para os estágios supervisionados dos estudantes do curso de enfermagem realizados em hospitais e unidades de saúde,
promovendo a segurança de professores e alunos. Salientamos que a contratação dos itens referente ao enfrentamento da Covid-19 faz parte da necessidade
explanada no Plano de Contingência  e da sugestão da Câmara Técnica de Saúde e Segurança do Trabalho do IFBA, criada pelo comitê Central de Prevenção e
Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19) que elencou e especificou alguns materiais importantes de serem adquiridos para garantir um
retorno presencial as atividades laborais e pedagógicas de modo seguro. 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
1. O objeto descrito neste Termo de Referência é caracterizado como bem comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. 

 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias consecutivos, contados do envio da nota de empenho com ofício de autorização para entrega.
2. O fornecedor deve manter os dados cadastrais atualizados perante o órgão.
3. Os produtos deverão ser entregues nos seguintes locais e horários, com despesas de transporte assumidas pela Contratada:

1.  Para UASG 158410 – Órgão Gerenciador, Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis: no Setor de Almoxarifado, endereço Av. David Jonas
Fadini, S/Nº - Bairro Rosa Neto - CEP 45823-43, Eunápolis – Bahia, no horário de 08h às 11h30min e das 14h às 17h, nos dias úteis.

2.  Para UASG 158589 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Campus Irecê: no Setor de Patrimônio e Materiais, localizado na Rodovia BA
148, km 04, n°. 1800 – Bairro Vila Esperança. Irecê / BA-CEP:44900-000, Irecê-BA. Telefone para contato (74) 3688-6702/ 3688 - 6709, no horário de
08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias úteis.

3.  Para UASG 156061 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Campus Juazeiro: no Departamento Administrativo, localizado na Rodovia
BA 210, 3599, bairro Nova Juazeiro. CEP 48900-000 - Juazeiro-BA. Telefone para contato (87) 98864-8679, no horário de 08h às 12h e das 14h às
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17h, nos dias úteis.
4. Para UASG 158411 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador:no Almoxarifado Central, localizada na R. Emídio dos

Santos, s/n, Barbalho – CEP 40.301-015, Salvador- Ba. Telefone contato (71) 2102 9557, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias úteis.
5. Para UASG 158145 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Reitoria: no Departamento de Administração (DEPAD), localizado na Avenida

Araújo Pinhon° 39, bairro Canela, CEP 40.110-150, Salvador/BA. Telefone de contato (75) 99119 9180, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, nos
dias úteis.

6. Para UASG 158403 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Campus Camaçari: na Coordenação de Almoxarifado, localizada na Avenida
Jorge Amado, s/nº, Jardim Limoeiro- Camaçari-BA, CEP: 42.800-605. Telefone de contato (71) 3649-8625/99961-7908, no horário de 08h às 12h e das
13h às 16h, nos dias úteis.

7. Para UASG 158418 - Órgão Participante, Instituto Federal do Espirito Santo, Campus Cachoeiro de Itapimirim: na Coordenadoria de Materiais e
Suprimentos, localizada na Rodovia BR 482, Cachoeiro x Alegre, Km 6,5, Bairro Fazenda Morro Grande. Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29.311-
970 - Cx. Postal: 727. Telefone de Contato: (28) 3526-9023, E-mail: almoxarifado.ci@ifes.edu.br , no horário de 07h às 16h, nos dias úteis.

8. Para UASG 158588 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Campus Jequie: na Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio - Coap,
localizada na Rua Jean Torres de Oliveira, S/N - Bairro Kennedy - Loteamento Cidade Nova. CEP 45.201-767. Telefone de contato (73) 73-3525-6249
/Ramal 1708, no horário de 08h às 12h e das 14h às18h, nos dias úteis.

9. Para UASG 158585 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Campus Paulo Afonso: na Diretoria de Administração (DAP), localizada na
Rua Marcondes Ferraz, 200 – General Dutra – CEP 48607-000. Paulo Afonso – BA. Telefone de contato: 75 98815-0107, no horário de 08h às 12h e das
13h às 17h, nos dias úteis.

10. Para UASG 158591 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Campus Seabra: na Coordenação de Logística, localizadoa na Estrada Vicinal
para a Tenda, SN – Barro Vermelho – Seabra/BA – CEP 46.900-000.  Telefone de contato (75) 9 9811 1016, no horário de 08h às 12h e das 14h às 16:h,
nos dias úteis.

11. Para UASG 158407 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Campus Simões Filho: no Setor de Almoxarifado, localizado na Via
Universitária, S/N, Bairro: Pitanguinha. CEP 43.700-000. Simões Filho - Bahia.Telefones de contato: (71) 3295-5605 e (71) 99978-2323, no horário de
08h às 17h, nos dias úteis.

12. Para UASG 158408 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia, Campus Porto Seguro: no Departamento Administrativo - DEPAD, localizado
na BR 367, Km 57,5, Bairro Fontana I, CEP 45810000, Porto Seguro – BA, CNPJ: 10.764.307/0005-46. Telefone de contato (73) 32886686, no horário
de 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias úteis.

4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1. São obrigações da Contratante:

1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,

para fins de aceitação e recebimento definitivo;
3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou

corrigido;
4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos,

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;

1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº

8.078, de 1990);
3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovação;
5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;
6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 
7. DA SUBCONTRATAÇÃO

1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três)

membros, designados pela autoridade competente.
2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

10. DO PAGAMENTO
1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666,
de 1993.

1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como,
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.

5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, para que regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.

8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.

11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF. 

1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

           EM = I x N x VP, sendo:
           EM = Encargos moratórios;
           N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
          VP = Valor da parcela a ser paga.
           I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = ( 6 / 100 )
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                                                                      365
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11. DO REAJUSTE
1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas. 

 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
4. comportar-se de modo inidôneo;
5. cometer fraude fiscal;

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência,  por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
3. multa compensatória de 10% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação

inadimplida;
5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos;
6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5, 13.2.6 e 12.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.

7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
1. O custo estimado da contratação é de R$ 650.139,54 (seiscentos e cinquenta mil e cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), para o Instituto

Federal da Bahia, Campus Eunápolis e órgãos participantes. 
O valor máximo aceitável por item é o que consta no item 1.1.1 - Tabela de Itens deste Termo de Referência. 
 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
1. A dotação orçamentária necessária à realização da despesa decorrente da aquisição do objeto desta ata de registro de preço será com recursos nos elementos de

despesas, programas e fontes de recursos correspondentes às características do objeto da licitação.

 

 

Eunápolis,  23 de outubro de 2020.
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AUTORIZO E APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2020, que tem como objeto a eventual aquisição de materiais
pedagógicos, esportivos, modelo anatômico e  outros materiais de consumo/equipamentos para atender as demandas dos diversos setores do Instituto Federal da Bahia,
Campus Eunápolis e órgãos participantes.

 

Eunápolis, 23 de outubro de 2020.

 

Fabíolo Moraes de Amaral 
Diretor Geral 

IFBA – Campus Eunápolis

Documento assinado eletronicamente por IGOR BREDA FERRACO, Coordenador(a) do Curso de Matemática, em 23/10/2020, às 19:02, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, Coordenador(a) do Departamento Pedagógico e de Assistência ao Estudante, em
26/10/2020, às 09:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CRISCIELLI BONELLA LAUER, Chefe do Departamento de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em
26/10/2020, às 10:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULA BACELLAR E SILVA, Coordenador(a) de Psicologia, em 26/10/2020, às 10:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DIEGO DUARTE COSTA, Gerente de Gestão de Tecnologia da Informação, em 26/10/2020, às 10:44, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EMILIA DOS SANTOS GONCALVES, Coordenador(a) do Curso de Enfermagem, em 26/10/2020, às 11:18,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DIONE LIVIA LIMA BARBOZA, Coordenador(a) de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, em 26/10/2020,
às 13:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROGÉRIO ROSA BARBOSA, Coordenador(a) de Almoxarifado, em 26/10/2020, às 15:16, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por OLIVIA FERRAZ PEREIRA MARINHO, Enfermeiro(a), em 26/10/2020, às 15:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Chefe de Gabinete, em 26/10/2020, às 16:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1626176 e o código CRC 2D5437FD.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. David Jonas Fadini, S/Nº - Bairro Rosa Neto - CEP 45823-431 - Eunápolis - BA - www.portal.ifba.edu.br 

DESPACHO SEM NÚMERO

 

À CCL

Assunto: Retificação do Cargo do Diretor Geral no Termo de Referência.

Prezados(as)  Senhores(as),

 

Retifico a assinatura no Termo de Referência PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP (Processo Administrativo n° 23291.000501/2020-15)

(anexo1626176), onde se lê: Chefe de Gabinete, leia-se: Diretor Geral do Campus Eunápolis.

Dessa forma, AUTORIZO E APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA (1626176), referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2020,

que tem como objeto a eventual aquisição de materiais pedagógicos, esportivos, modelo anatômico e  outros materiais de consumo/equipamentos

para atender as demandas dos diversos setores do Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis e órgãos participantes.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Diretor(a) Geral do Campus Eunápolis, em 26/10/2020, às 17:29, conforme
decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1630464 e o código CRC
CC81E000.

23291.000501/2020-15 1630464v3
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ANEXO II 
 

MINUTA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP  

(Processo Administrativo n° 23291.000501/2020-15) 
 
 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS 
EUNÁPOLIS, com sede na Avenida David Jonas Fadini, S/n, Rosa Neto, Eunápolis – Bahia. CEP 
45823-431, inscrito no CNPJ sob o nº 10.764.307/0010-03, neste ato representado pelo Diretor Geral 
Fabíolo Moraes Amaral, nomeado pela Portaria nº 013, de 02 de janeiro de 2020, publicada no Diário 
Oficial da União de 03 de janeiro de 2020, inscrito no CPF sob o nº 982.829.485- 00 portador da Carteira 
de Identidade nº 08382171-68/SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2020 publicada no D.O.U de xx/xx/xxx 
processo administrativo n.º 23291.000183/2019-59, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços eventual aquisição de materiais 

pedagógicos, esportivos, modelo anatômico e  outros materiais de consumo/equipamentos 

para atender as demandas dos diversos setores do Instituto Federal da Bahia, Campus 

Eunápolis e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº 01/2020. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Fornecedor:  
CPF/CNPJ:  
Endereço:  
CEP:  
Telefone:  
E-mail:  
Representante Legal:  

Item 
 

Especificação 
 

Unidade 
 

Quantidade 
 

Valor Unitário 

     

     

 

2.2. Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, 

repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que 

esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo). 

2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta 

como anexo a esta Ata. 

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S) 
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3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia, Campus Eunápolis. 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

3.2.1.  UASG 158589 - Instituto Federal da Bahia, Campus Irecê; 

3.2.2.  UASG 156061 - Instituto Federal da Bahia, Campus Juazeiro; 

3.2.3.  UASG 158411 - Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador; 

3.2.4.  UASG 158145 - Instituto Federal da Bahia, Reitoria; 

3.2.5.  UASG 158403 - Instituto Federal da Bahia, Campus Camaçari; 

3.2.6.  UASG 158418 - Instituto Federal do Espirito Santo, Campus Cachoeiro de Itapimirim; 

3.2.7.  UASG 158588 - Instituto Federal da Bahia, Campus Jequié; 

3.2.8.  UASG 158585 - Instituto Federal da Bahia, Campus Paulo Afonso; 

3.2.9.  UASG 158591 - Instituto Federal da Bahia, Campus Seabra; 

3.2.10. UASG 158407 - Instituto Federal da Bahia, Campus Simões Filho; 

3.2.11. UASG 158408 - Instituto Federal da Bahia, Campus Porto Seguro. 

  

Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

    

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

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

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
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6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

 



____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Ata de Registro de Preços – modelo – pregão compras  
Atualização:  Dezembro/2019 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º 

do Decreto nº 7892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 

contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 

menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, 

de 2014. 

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

Eunápolis – BA, XX de XXXXXXXXXX de 2020.  
 

Assinaturas  
 

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


