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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

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

(Processo Administrativo n° 23291.001202/2020-06)

 

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 do pregoeiro, designado 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: 07/10/2020

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 eventual aquisição de
materiais permanente/consumo, equipamentos, ferramentas e amdaimes para atender as
demandas dos diversos setores do Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis e entidades
participantes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

2. A licitação será dividida em ITENS e GRUPOS, conforme tabelas constante no Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens ou grupos forem de seu
interesse.

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

2.  DO REGISTRO DE PREÇOS
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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.
 

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;

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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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
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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.

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
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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.

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,
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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
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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;

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.
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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.
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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.

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.

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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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 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
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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
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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;

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
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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.

10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
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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
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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.

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
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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,
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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 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;
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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.

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.
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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. 

mailto:compras-eunapolis@ifba.edu.br
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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.

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.

 

Pregoeir:
Anderson Franciel de Castro

 

Equipe de apoio:

Alane Silva Pacheco
Joellington Santos Sandes

 

 

Eunápolis, 22 de setembro de 2021.
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Fabíolo Moraes Amaral
Diretor Geral 
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Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Diretor(a)
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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

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

(Processo Administrativo n° 23291.001202/2020-06)

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa  para eventual aquisição de
materiais permanente/consumo, equipamentos e ferramentas para atender as demandas dos diversos
setores do Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis, 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: Mesa de mayo hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa de mayo
hospitalar com pintura epóxi, haste
regulável cromada e estrutura tubular
com aço redondo acompanha bandeja
de inox de 0,48m x 0,32m e altura
regulável através de manípulo laterais.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

5 368,50 1.842,50

Vitória da
Conquista/BA

2

Jequié/BA 1

2

Objeto: Carro de Emergência Hospitalar

Descrição Detalhada: Carro de
emergência confeccionado em aço de
alta qualidade com acabamento em
pintura eletrostática anti-ferrugem.
Equipamento de fácil higienização e
grande durabilidade, é a solução perfeita
para hospitais, clinicas e laboratórios que
necessitem de procedimentos de
emergência.
- Dimensões: Altura 120cm x Largura
64cm x Profundidade 48cm;
- 01 bandeja para Desfibrilador;
- Suporte de soro em aço inox com
regulagem de altura e gancheira com
dois ganchos, com regulagem através de
manipulo;
- 03 gavetas com altura de 16cm;
- 01 gaveta com altura de 31cm;
- 01 Calha de tomada c/ 04 Tomadas e
cabo de 3m;
- 01 Suporte para cilindro de oxigênio;
- Tábua de massagem cardíaca em
acrílico;
- 02 divisórias com 8 compartimentos
cada na primeira gaveta;
- Sistema de lacre único para todas as
gavetas;
- 04 rodízios giratórios de Ø 100mm
sendo dois com travas e dois sem travas;
- Puxadores em aço.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

3 2.608,00 7.824,00

Vitória da
Conquista/BA

1

Jequié/BA 1
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- Puxadores em aço.

3

Objeto: Maca clínica, material aço
inoxidável

Descrição Detalhada: Maca clínica,
tamanho adulto, material aço inoxidável,
comprimento entre 1,80m até 2,00m,
cabeceira regulável, leito estofado com
densidade confortável que seja revestido
de material sintético lavável que permita
higienização adequada, estrutura tubular
em aço. Garantia mínima de 12 meses
contra defeito de fabricação.

442253 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 806,98 1.613,96Vitória da
Conquista/BA

1

4

Objeto: Termômetro clínico digital
infravermelho

Descrição Detalhada: Afere temperatura
corporal, ajuste digital, infravermelho,
escala até 50, uso em testa,
componentes com alarmes, medição à
distância, memória memória até 10
medições. Garantia mínima de 12 meses
contra defeito de fabricação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

4 352,21 1.408,84Vitória da
Conquista/BA

2

5

Objeto: VENTIDOR DE PAREDE

Descrição Detalhada: Ventilador de
parede, potência motor: 200w, tensão
alimentação: 220v, características
adicionais: hélice com 3 pás velocidade
mínima: 1.500rpm, material: aço.
Garantia mínima de 12 meses contra
defeito de fabricação.

150964 UNIDADE

Eunápolis/BA 50

70 179,53 12.567,10Vitória da
Conquista/BA

20

6

Objeto: FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Detalhada: Fragmentador de
papel fabricado em metal e plástico ABS.
Tipo de fragmentadora corte em
partículas. Capacidade do cesto (L) 34
litros. Capacidade folhas 17 folhas.
Partículas (mm) 4 x 40 mm. Sensor Sim.
Garantia do Fornecedor 12 meses.
Abertura de Entrada 230 mm. Dimensões
aproximadas do produto - cm (AxLxP)
390 x 305 x 645 mm. Peso aproximado
do produto 16,70 kg. Voltagem 220 volts.

449962 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 2.160,65 4.321,30
Jequié/BA 1

7

Objeto: IMPRESSORA ETIQUETA

Descrição Detalhada: IMPRESSÃO DE
ETIQUETAS DE TOMBO, ETIQUETA
DE IDENTIFICAÇÃO, QUE SUPORTE A
IMPRESSÃO DE MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM,
APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR
BRANCA

 UNIDADE Eunápolis/BA 1 1 1.672,82 1.672,82

8

Objeto: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SIGLA DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL,
LARGURA 5,5, COR BRANCA. ROLO
COM 1000 UNIDADES.

 ROLO

Eunápolis/BA 5

20 181,94 3.638,80Vitória da
Conquista/BA

15



Termo CCL.EUN 2002513         SEI 23291.001202/2020-06 / pg. 3

9

Objeto: Aparelho celular

Descrição Detalhada: Aparelho celular
do tipo Smartphone, Dual Chip,
Processador Snapdragon 625 ou
superior, Bateria: 3.000 mAh ou superior,
Memória Interna Mínima 64GB, Memória
RAM mínima 3GB, Câmera mínima de
13MP, Tela mínima de 5.0 e fones de
ouvido. Garantia mínima de 12 meses
contra defeito de fabricação.

40436 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

6 1.577,21 9.463,26
Jequié/BA 5

10

Objeto: CORTINA AR 1,50m, 220V.

Descrição Detalhada: Cortina de ar com
no mínimo 1,50m de comprimento,
material metal e plástico, potência
mínima 280w. Com instalação. Com
controle remoto, com no mínimo duas
opções de velocidade, nível de ruído até
55 dB, 60 Hz, tensão 220 V, vazão de ar
mínima de 2500m³/h. Dimensões
aproximadas 1500 mm x 210 mm x
190mm. Garantia de 12 meses.

453299 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

12 694,48 8.333,76
Jequié/BA 10

11

Objeto: BOTIJÃO GÁS GLP 45kg

Descrição Detalhada: Botijão gás
liquefeito de petróleo (apresentação em
cilindro) de 45kg específico para
unidades de alimentação e nutrição.
Devem apresentar sistema de segurança
acionado por válvula de sobrepressão,
que libera a saída do gás em caso de
aumento da pressão interna, o que evita
comprometer a integridade do cilindro e
riscos de explosão. Os botijões devem
estar em pefeitas condições sem sinais
de ferrugem ou amassados, devidamente
lacrados (sem nenhuma violação) e com
a descrição do nome do fabricante
grafado no lacre e no recipiente, data de
fabricação do recipiente, capacidade
volumétrica total, pressão de ensaio,
área de superífice externa. Conforme
Resolução da ANP 825/2020, na nota
fiscal devem constar "o código e a
descrição do GLP estabelecidos pela
ANP, conforme tabela de códigos do
Sistema de Informações de
Movimentação de Produtos - SIMP
disponível na página da ANP na internet;
e o número do certificado da qualidade
correspondente ao GLP comercializado.
Este certificado de qualidade ou a sua
cópia legível deve ser entregue
juntamente com a nota fiscal. Garantia de
12 meses.

461515 UNIDADE Eunápolis/BA 2 2 1.317,45 2.634,90

12

Objeto: ESTANTE METÁLICA AÇO
INOX.

Descrição Detalhada: Estante metálica,
material aço inoxidável aisi 304 18.8,
altura 1,75, largura 1,50, profundidade
55, tipo prateleiras reguláveis e
removíveis, quantidade prateleiras 4.
Características adicionais: prateleiras
gradeadas, capacidade 200 kg.

445085 UNIDADE

Eunápolis/BA 15

20 1.119,04 22.380,80Vitória da
Conquista/BA

5
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Específica para ambientes refrigerados
como câmaras frias. Garantia de 1 ano.

13

Objeto: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
EM AÇO INOX 6L.

Descrição Detalhada: Liquidificador
industrial, material copo aço inoxidável,
material base alumínio, com dimensões
mínimas de largura 280mm, altura
720mm, peso mínimo de 10kg,
capacidade 6 litros, potência motor 0,5
CV, frequência 50-60Hz, aplicação
industrial equipamento para uso
comercial, modelo industrial, alto
desempenho, 6 litros, rotação mínima de
4500rpm, com copo monobloco em inox,
base antiderrapante, tampa de plástico
resistente com bocal dosador
transparente para adição de líquidos,
220v. Em conformidade com a norma de
segurança NR 12, com certificação pelo
INMETRO. Garantia de 12 meses.

272867 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

3 652,65 1.957,95
Salvador/BA 2

14

Objeto: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
EM AÇO INOX 25L.

Descrição Detalhada: Liquidificador
industrial, material copo aço inoxidável,
material base alumínio, dimensões
aproximadas: largura 400mm, altura
1.200mm, profundidade 500mm.
Potência motor 1,5CV, material hélice
aço inoxidável. Equipamento para uso
comercial, modelo industrial, basculante,
capacidade mínima de 25 litros, copo
monobloco em inox, tampa
emborrachada atóxica com bocal
dosador transparente, rotação a partir de
3.500rpm, com sistema de segurança
anti-rearme. Peso mínimo de 20kg. Base
antiderrapante. 220v. Em conformidade
com a norma de segurança NR 12, com
certificação pelo INMETRO. Garantia de
1 ano.

255880 UNIDADE Eunápolis/BA 1 1 1.219,83 1.219,83

15

Objeto: Smart TV 42 a 43 polegadas

Descrição Detalhada: Smart TV LED 42
a 43" UHD 4K preferencialmente ou
processado quad-core ,Wi-Fi e
Conversor digital integrado, Bluetooth,
HDR,Sistema de TV, NTSC - PAL-M -
PAL-N - ISDB-TB, Com entrada HDMI,
USB, RCA. Ful HD com 120 Hz. Peso
entre 7,0 a 9,0 kg. Cor: preferencialmente
preta. Bivolt. Designe fino ou ultrafino .
Acompanha controle remoto, 2 pilhas
AAA, 1 base e 1 cabo de força. Garantia
de 12 meses.

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 2 1.787,00 3.574,00

16

Objeto: Smart TV 65 polegadas

Descrição Detalhada: Smart TV 65
polegadas, tipo de tela LED, resolução
4K (3840 x 2160 pixels), Wi-Fi integrado,
HDR, conversor digital integrado,
espelhamento da tela, entradas USB e
HDMI. Sistema operacional: webOS ou

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 2 5.224,10 10.448,20
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TV Android ou Tizen.
Dimensões aproximadas da diagonal da
tela 164 cm; largura x altura (sem base)
143 x 80cm. Garantia mínima de 01 ano.

17

Objeto: Suporte fixo universal para TV

Descrição Detalhada: Suporte fixo
universal para TV com tela de 10"" a
100""; Serve para todas as marcas e
modelos de TV. Dimensões da
embalagem: 15 x 10,5 x 4cm. - Peso:
0,385kg; Garantia oferecida pelo
fabricante: 3 anos.- Indicação de uso:
compatível com TVs 4K, 3D, Plasma,
Smart, LCD, LED, OLED, QLED e
diversos monitores.- Conteúdo da
embalagem: 2 roldanas, 2 calços
inferiores, 2 arruelas M6, 2 suportes
inferiores de fixação, 2 parafusos M4x25,
2 parafusos M5x25, 2 parafusos M6x25,
2 parafusos M8x25, 2 parafusos M8x20,
2 parafusos M4x15, 2 prarafusos M5x15,
2 parafusos M6x15, 2 parafusos M8x15,
4 buchas plásticas nº10, 4 arruelas M8, 4
parafusos pra bucha 1/4""x50.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

12 55,45 665,40Vitória da
Conquista/BA

10

18

Objeto: KIT CAVALETE 1/2
MANÔMETRO APROPRIADO PARA
BOTIJÃO DE GLP.

Descrição Detalhada: Kit completo para
instalação de dois cilindros de 45kg de
GLP específicos para unidades de
alimentação e nutrição. O Kit deve conter
certificação do INMETRO e atender as
exigências NBR 13523 para instalação
de botijões 45kg. Deve ser composto por
um manômetro, um niple de ligação, um
cavalete distribuidor para dois cilindros
de 45kg, dois suportes de fixação na
parede, um regulador de pressão aliança
de 12kg, um flexível de gás 40cm, duas
vávulas de retenção, dois pictel 50cm, 3
reguladores para gás. Importante conferir
a compatibilidade do cavalete e suas
respectivas peças com os cilindros que
estão em processo de aquisição.
Garantia de 12 meses.

 UNIDADE Eunápolis/BA 1 1 406,15 406,15

19

Objeto: SIFÃO PARA COZINHA E
TANQUE Dn32 Dn40 1680 C 114

Descrição Detalhada: Comprimento (mm)
310; Composição Liga de cobre (bronze
e latão), plástico de engenharia e
elastômeros; Largura (mm)65; Altura
(mm)235; Cor cromado. Garantia de 12
meses.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 15

45 108,12 4.865,40
Jequié/BA 30

Objeto: TORNEIRA MONOCOMANDO
DE PAREDE PARA COZINHA.

Descrição Detalhada: Spray com
acionamento por alavanca. Possui spray
com giro de 360 graus na horizontal que
pode ser utilizado para lavagem de
objetos onde a saída principal não
alcança. Possui alavanca para

Eunápolis/BA 7
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acionamento do fluxo de água. Spray
com acionamento por alavanca. Possui
spray com giro de 360 graus na
horizontal que pode ser utilizado para
lavagem de objetos onde a saída
principal não alcança. Possui alavanca
para acionamento do fluxo de água.
Utilização: Cozinha / Área Gourmet
/Churrasqueira. Acabamento: Camada
Tripla de Cromo. Material: Metal Brass
(Latão cobreado). Qualidade: Material e
reparos de altíssima durabilidade
(inclusive em região com Maresia. Tipo:
Gourmet. Saídas de água: 1 principal + 1
spray. Reparo interno: Cartucho
cerâmico. Pressão para funcionamento:
De 3 a 122 M.C.A. Altura: 50 cm.
Comprimento total: 30 cm. Altura da base
até a saída de água principal: 12 cm.
Diâmetro da base: 3 cm. Distância
horizontal da base da torneira até a saída
de água principal: 21 cm. Distância entre
o centro da tubulação até a fixação
superior: 19 cm. Distância da fixação
superior até o ponto mais alto da torneira:
27 cm. 01- Coletor Modulo Central 1/2
02- Cotovelo Latão 90° 1/2 npt. 02-
Registro Italiano Reto 1/2 m/f. 02- Valvula
de Retenção 1/2 x 7 /16. 02- Pig-Tail
Borr. P-13 0,50ctms. 02- Suporte para
Coletor. 04 - Bucha e Parafuso S-10 de
Parede. 2- cone borboleta. Garantia de
12 meses.

 UNIDADE Vitória da
Conquista/BA

2
9 462,93 4.166,37

21

Objeto: TORNEIRA DE PAREDE PARA
COZINHA

Descrição Detalhada: Torneira clínica de
parede com alavanca acionamento
cotovelo que proporciona higiene pois
evita a contaminação cruzada. De acordo
com a Norma NBR9050. Sistema de
abertura com mecanismo cerâmico de ¼
de volta, facilidade na abertura e maior
durabilidade e resistência.Garantia de 12
meses.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

4 118,86 475,44Vitória da
Conquista/BA

2

22

Objeto: TORNEIRA DE MESA
ACIONAMENTO POR PEDAL

Descrição Detalhada: Torneira gourmet
acionada com pedal elétrico de aço
inoxidável, indicado para ambientes que
não é permitido o contato manual com a
bica, para evitar contaminação cruzada
na hora de atender o paciente. Com
ducha de água fria e quente, Indicado
para consultórios, clinicas, restaurantes,
hospitais, laboratórios e para outros tipos
de ambientes. Evita o contato manual e
contaminação cruzada. Proporciona
economia de até 70% de água, não
acompanha bica. Garantia 12 meses.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

3 337,95 1.013,85Vitória da
Conquista/BA

1

23

Objeto: DISCO PARA MOEDOR DE
CARNE 12MM.

Descrição Detalhada: Disco em aço
carbono, 12mm, construído de material  UNIDADE Eunápolis/BA 4 4 69,87 279,48
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temperado (para garantir a qualidade do
corte) para moedor de carne compatível
com Moedor MCIE22 da ECCEL
Metalúrgica. Garantia de 12 meses.

24

Objeto: DISCO PARA MOEDOR DE
CARNE 8MM.

Descrição Detalhada: Disco em aço
carbono 8mm, construído de material
temperado (para garantir a qualidade do
corte) para moedor de carne compatível
com Moedor MCIE22 da ECCEL
Metalúrgica. Garantia de 12 meses.

 UNIDADE Eunápolis/BA 4 4 66,82 267,28

25

Objeto: ESTEIRA RETA PERFURADA
PARA FORNO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Esteira reta
perfurada, fabricada em alumínio,
dimensões exatas de 25mm altura x
670mm profundidade x 580mm largura
devido à compatibilidade com o forno
PRP-8000 e o peso deve ser 1,6kg
conforme indicação do fabricante do
forno. Garantia de 12 meses.

 UNIDADE Eunápolis/BA 8 8 169,07 1.352,56

26

Objeto: FORMA/ASSADEIRA
RETANGULAR Nº 4.

Descrição Detalhada: Forma/ assadeira
retangular nº 4 específica para bolos,
tortas, assados, fabricada em alumínio,
dimensões aproximadas 27 cm x 38cm x
6cm, medida da borda 1cm. Garantia de
12 meses.

 UNIDADE Eunápolis/BA 10 10 30,00 300,00

27

Objeto: BANQUETA

Descrição Detalhada: BANQUETA,
MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA,
TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL
BASE ASSENTO MADEIRA BRUTA,
ACABAMENTO ESTRUTURA
LAMINADO MELAMÍNICO,
CARACTERÍSTICA ASSENTO
CIRCULAR MADEIRA,
REVESTIMENTO ASSENTO COURO
SINTÉTICO, ALTURA 70

 UNIDADE

Eunápolis/BA 34

114 82,99 9.460,86Vitória da
Conquista/BA

80

28

Objeto: Sonda multiparametro portátil

Descrição Detalhada: Sonda
multiparametro portátil e à prova d'água
para medição de pH, condutividade,
temperatura e oxigênio dissolvido. Item
com Sondas, Suporte e Maleta – Modelo
SX-836. Funções: Memória para até
1000 grupos de registros; Compensação
automática de temperatura em todos os
parâmetros (pH, condutividade,
salinidade e oxigênio dissolvido);
Compensação manual de altitude e
salinidade para as medições de oxigênio
dissolvido; Conexão USB; Datalogger
Manual, automático e logger on-line e
Software. Dados técnicos: Faixa de
medição de pH: -2.00 a 19.99. Faixa de
medição de Condutividade: 0.0 a 200
µS/cm. Faixa de medição de

413573 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 3.180,50 6.361,00
Jequié/BA 1
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Resistividade: 0 a 100 MΩ. Faixa de
medição de Salinidade: 0.00 a 100 ppt.
Faixa de medição de Oxigênio
dissolvido: 0.0 a 199.9% (0.0 a 20 mg/L).
Faixa de medição de TDS: 0 a 100 mg/L .
Faixa de medição de Temperatura: 0.0 a
100°C. Faixa de medição de ORP: -1999
a 1999 ppm. Peso: 700g (Instrumento
com as 3 sondas conectadas). Grau de
proteção: IP57 (à prova d’água).
Alimentação: 3 pilhas AA ou diretamente
na tomada.

29

Objeto: DECIBELÍMETRO portátil

Descrição Detalhada: RESOLUÇÃO
SOM 0,10, FAIXA MEDIÇÃO 30 A 130,
FAIXA FREQÜÊNCIA 31,50 HZ A 8
KHZ, ALTURA 256, LARGURA 80,
PROFUNDIDADE 38, TIPO VISOR
CRISTAL LÍQUIDO, TIPO MUDANÇA
ESCALA AUTOMÁTICA, TIPO
ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM
BATERIA 9, PESO 275. Funções
adicionais: Iluminação do visor
(backlight). Indicação de troca de bateria.
Congelamento de leitura (HOLD).
Registros de medição máxima e mínima
(MAX / MIN).

224771 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

4 203,58 814,32
Jequié/BA 2

30

Objeto: GPS portátil

Descrição Detalhada: GPS portátil
resistente com capacidades melhoradas
- Mapa de base mundial; Visor
monocromático de 2,2", de leitura fácil
em quaisquer condições de iluminação;
25 horas de vida útil da bateria com 2
pilhas AA. Dimensões da unidade -
LxAxP: (5,4 x 10,3 x 3,3 cm);Tamanho do
visor - LxA: (3,6 x 4,3 cm); diagonal (5,6
cm)/ Resolução do visor LxA : 128 x 160
pixels / Tipo de visor transflectivo,
monocromático; Peso: 5 oz (141,7 g) com
baterias/ Bateria: 2 baterias AA (não
inclusas); recomendável NiMH ou lítio/
Receptor de alta sensibilidade Interface
USB.

108774 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

4 1.230,97 4.923,88
Jequié/BA 2

31

Objeto: Estadiômetro compacto

Descrição Detalhada: Estadiômetro
compacto (campo de medição 0 - 220cm)
utilizado para aferição de altura,
composto por três partes: suporte de
fixação, fita retrátil e base com visor
frontal, para fixação na parede, resolução
em milímetros.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

4 286,04 1.144,16
Jequié/BA 3

32

Objeto: Trena Antropométrica

Descrição Detalhada: Trena
antropométrica utilizada para aferição de
perímetros corporais, feita com fibra de
vidro inelástica, retração automática, com
trava de retenção, amplitude de medição
de 0cm até o mínimo de 150cm,
resolução da escala em milímetros.

 UNIDADE Eunápolis/BA 1 1 50,39 50,39

Objeto: Balança Digital Eunápolis/BA 1
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Descrição Detalhada: Balança digital
com analisador corporal (pesagem e
medição do percentual de Gordura,
Massa Muscular, Massa Óssea e Água
Corporal); Visor display digital;
Plataforma de vidro temperado; Unidade
de medida kg; Peso suportado 180kg;
digital, alimentação bateria.

Garantia de 1 ano.

 UNIDADE 4 205,39 821,56
Jequié/BA 3

34

Objeto: DECIBELÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: Display de cristal
líquido (LCD 1999) com iluminação e
barra gráfica. Escalas: 30 a 80dB, 50 a
100dB, 80 a 130dB e automática.
Resolução: 0,1dB. Ponderação: A e C.
Resposta: Rápida (FAST) / Lenta
(SLOW).
Precisão: ± 1,4 dB (94dB/1KHz).
Indicação de sobre-escala (OVER) e
sub-escala (UNDER). Segue o padrão
das normas IEC-61672 tipo 2 e ANSI
S1.4 tipo 2.
Microfone do tipo capacitivo com 10mm
de diâmetro. Temp. de operação: 0º a
40ºC.
Umid. de operação: < 90% sem
condensação.
Alimentação: Bateria de 9V com
Indicação de bateria fraca. Resp. em
freqüência: 31,5Hz até 8kHz. Saída
analógica; Registro de Máximo, Mínimo e
Média.Dimensões e peso: 278 X 76 X
50mm / 350gr.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 583,21 1.166,42
Jequié/BA 1

35

Objeto: MEDIDOR DE STRESS
TÉRMICO

Descrição Detalhada: Display: Cristal
Líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos
Escala: -10 a 150ºC;
Resolução: 0,1ºC;
Precisão: ± 0,5ºC ± último dígito
significativo
Indicador e Módulo-Sensor: (destacável)
com 3 sondas;
Cálculo de IBUTG: Interno e Externo;
Taxa de Amostragem: 3 / seg.
Congelamento de leitura;
Temperatura de Operação: -10 a 50ºC;
Alimentação: 1 Bateria de NiCa
recarregável com recarregador embutido
ou rede 100 a 240VCA;
Dimensões: Peso: 193 x 112 x 52 mm /
500g.
Dimensões da Maleta: 258 x 277 x 180 /
1,660Kg;
Rosca para Tripé: 3/8"

MÓDULO DO SENSOR
Bulbo Úmido: Haste c/ copo de 100ml e
Cordão de pano;
Bulbo Seco: Haste para temperatura
ambiente;
Esfera Térmica: De cobre com haste

 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 3.570,58 7.141,16
Jequié/BA 1
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central; Obs.: As hastes são construídas
em PT-100 Classe A, Norma DIN 43760;
Temperatura de Operação: (0 à 100) ºC;
Dimensões / Peso: 168 x 37 x 51 mm /
200g (sem esfera).
COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
RBC INCLUSO

36

Objeto: Medidor de Vibração
Ocupacional para Corpo Inteiro (VCI) e
Mãos e Braços (VMB)

Descrição Detalhada: Medidor de
Vibração Ocupacional para Corpo Inteiro
(VCI) e Mãos e Braços (VMB) com
FILTRO DE BANDA: Análise em banda
de oitava e terça de oitava;
OPERAÇÃO ESPECIAL: Medição
simultânea de mãos e braços e corpo
inteiro,medição da diferença de vibração
com e sem luva
CALIBRAÇÃO: Por sensibilidade ou
calibrador externo;
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE
ACELERÔMETRO: Para os 6 canais,
não necessita configuração;
PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: VDV,
AREN, ARE, AREP, VDVR, CF;
DISPLAY: Colorido retroiluminado com
ajuste de brilho para medições no
escuro;
NORMAS: Todas as normas nacionais e
internacionais pertinentes NHO 09, NHO
10,NR-15, NR-9, ISO 8041, ISO 16063-
21, IEC 61260, ISO 2631-(1-2-4), ISO
5349-1, IEC 61000 4-(2-3-6) e 6-2
OPERAÇÃO: Através de Wheel, sem
botões mecânicos evitando desgaste
prematuro do teclado e operações
inadequadas;
RELATÓRIO: Língua portuguesa,
personalizado conforme preferências do
usuário, histograma, análise de
frequências em banda de oitava e terça
de oitava, gráfico e relatório minuto a
minuto;
Manuseio fácil e intuitivo;
Garantia: 12 Meses;
COM CERTIFICADO de calibração
INCLUSO.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 15.570,00 31.140,00
Jequié/BA 1

37

Objeto: Dosímetro de ruído digital sem fio

Descrição Detalhada: Dosímetro de ruído
digital sem fio, normas IEC 61252, ANSI
1.25, NR-15 e NHO-01 tipo 2, bateria
recarregável, ponderação em frequência
A/C/Z, ponderação temporal fast, slow e
impulse, 3 dosimetrias simultâneas,
ajuste de horário de almoço, microfone
em aço inox, 30 eventos e 94 parâmetros
de medição. Atende as normas nacionais
e internacionais. Microfone sem fio
incorporado ao equipamento;
Ponderação A, C e Z / Fast, Slow e
Impulse; com certificado de calibração

 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 3.353,18 6.706,36
Jequié/BA 1

Objeto: Lupa de bancada com
iluminação

Eunápolis/BA 7
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Descrição Detalhada: Lupa de bancada
em formato redondo com iluminação LED
inclusa, tensão 220volts ou bivolt. Lente
de vidro cristal com diâmetro 127mm,
com poder de ampliação mínimo de 8
vezes. corpo em metal, pescoço
articulado e base para fixação tipo
morsa. Braço com extensão mínima de
90cm e Altura da lupa mínimo 60cm.
Garantia de 06 meses contra defeito de
fabricação.

 UNIDADE
Jequié/BA 15

22 387,98 8.535,56

39

Objeto: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Detalhada: MEDIDOR ÍNDICE
ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO BANCADA,
FORMATO RETANGULAR,
APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM
SOLUÇÕES QUÍMICAS, MODELO
MICROPROCESSADO.
FAIXA MEDIÇÃO DE 0 14 PH, -1999,9 A
1999,9 MILIVOLT.
RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E
0,1ºC.
PRECISÃO 0,02 PH 0,2¨C 0,2 MILIVOLT

 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

3 1.726,17 5.178,51
Jequié/BA 2

40

Objeto: ELETRODO MEDIÇÃO PH

Descrição Detalhada: ELETRODO
MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO
UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO
VIDRO/ CONEXÃO BNC / JUNÇÃO
CERÂMICA, TEMPERATURA
TRABALHO 0 A 80,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 4

8 824,50 6.596,00
Jequié/BA 4

41

Objeto: MULTIMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: TRUE RMS
Display LCD/Contagem: 3 5/6
Dígitos/6000 Escalas de medidas de
tensão DC: 6/60/600/1000V Escalas de
medidas de tensão AC: 6/60/600/750V
Escalas de medidas de corrente DC:
600µ/6000µ/60m/600m/6A/10A Escalas
de medidas de corrente AC:
600µ/6000µ/60m/600m/6A/10A Escalas
de medidas de resistência:
600/6k/60k/600k/6M/40MO Escalas de
medidas de capacitância:
100n/1000n/10µ/100µ/1000µ/10m/30m
Escalas de medidas de frequência:
10/100/1000/10k/100k/1000k/10M/20M
Precisão básica: 0,5% Categoria de
Segurança: CAT III 600V Alimentação:
2x 1,5 AAA

 UNIDADE

Eunápolis/BA 6

12 316,18 3.794,16
Jequié/BA 6

Objeto: CÂMERA DE VÍDEO PARA
MICROCÓPIA

Descrição Detalhada: Câmera de vídeo
de alta resolução com saída RCA ou
HDMI, saída com sinal NTSC, resolução
igual ou superior a 550 linhas, sistema
de correção luminosa automática (auto
íris), controle automático de cor, balanço

Eunápolis/BA 1
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e brilho, CCD 1/3`` e sensibilidade de 1.3
lux, fonte de alimentação com entrada
auto AC 90V ~ 240V 60HZ, saída
estabilizada em DC 7.5V com plug p4,
cabo 1,70 RCA – RCA para transmissão
de sinal de vídeo, filtro para correção de
luz. CCD utilizando o ponto focal de uma
ocular (Especialmente projetado para
uso na microscopia). Diâmetro da
câmera em sua base para encaixe
23,1mm.

 UNIDADE
Jequié/BA 1

2 2.644,44 5.288,88

43

Objeto: OSCILOSCÓPIO DIGITAL

Descrição Detalhada: Largura de Banda:
Inicial de 50MHz podendo ser atualizada
para 70MHz e 100MHz.
Contraste: Ajustável
Canais de entrada: 2.
Taxa de Amostragem em Tempo Real:
1GS/s.
Taxa de Amostragem Equivalente:
50G/s.
Configurações automáticas de status e
forma de onda.
Gravação de formas de onda,
configurações e restauração.
Sofisticada função de janela de
expansão para analisar detalhes da
forma de onda e sobrepor precisamente.
Interface USB Client e Host.
Medição automática de 28 parâmetros de
formas de onda.
Gravação única de forma de onda e
reprodução.
FFT integrado.
Função matemáticas múltiplas
Menu multilíngue
Modo Horizontal Equivalente/Tempo
Real
Display Tela LCD Colorido 7 (400x240)
Máxima Tensão de Entrada 400V
(DC+Pico AC), 1MHz
Modo de Trigger Auto/Normal/Single
Interface 1 Client USB + 1 Host
USBBanda de Frequência Passiva de
Upgrade: 50MHz
Frequência : upgrade 70 e 100
Amostragem em Tempo RealMáximo
1GS/s
Amostragem Acumulativa50GS/s por
Canal
Memória de Canal: 25kBytes
Canais de Entrada: 2
Base de Tempo: 2ns~50s/DIV
Precisão Básica Horizontal: 50ppm
Hold Off 80ns~1.5s
Fator de Deflexão Vertical:
1mV~20V/DIV
Precisão Básica Vertical: 3%
Resposta do Tempo de Subida
3,5ns
Memória Interna20 Formas de Onda e 20
Configurações
Categoria de SegurançaCAT II 600V
Alimentação100~240V AC (45-440Hz)

 UNIDADE

Eunápolis/BA 6

12 3.493,00 41.916,00
Jequié/BA 6

Objeto: GERADOR DE FUNÇÕES Eunápolis/BA 6
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DIGITAL DE BANCADA

Descrição Detalhada: Display 1: de led
com 5 dígitos, 19mm de altura, indica a
freqüência do sinal de saída em Hz ou
KHz.
Display 2: de led com 3 dígitos, 19mm de
altura, indica a amplitude do sinal de
saída em mVpp ou Vpp.
Funções: geração de onda senoidal,
quadrada e triangular.
Base de tempo: A cristal de quartzo com
temperatura compensada (TCXO),
12MHz.
Temperatura de operação: de 0º a 40ºC.
Umidade de operação: de 10% até 80%
sem condensação.
Temperatura de armazenagem: de –10 a
50ºC.
Umidade de armazenagem: de 5% até
90% sem condensação.
Alimentação: 127/220V ±10%, 50/60Hz,
com chave seletora.
Consumo de energia: no máximo 15W.
Proteção: Através de fusível de vidro -
300mA/250V quando alimentado com
127V e 200mA/250V quando ligado em
220V.
Tempo de aquecimento (warm-up): 10
minutos.
Conector de saída: Tipo BNC.

 UNIDADE 12 4.376,42 52.517,04
Jequié/BA 6

45

Objeto: FONTE DE ALIMENTAÇÃO
AJUSTÁVEL

Descrição Detalhada: FONTE DE
ALIMENTAÇÃO AJUSTÁVEL 0 A 30v
Display 1: LED de 3 dígitos Indicação do
método de operação Tensão constante
(CV) Display 2: LED de 3 dígitos
Indicação do método de operação
Corrente constante (CC)
Método de resfriamento: Ventilação
forçada
Proteção de entrada: Fusível de vidro
Consumo Máximo: 600W
Faixa de corrente: 0 a 5 A
Precisão de indicação de corrente: ± 2%
+ 2 dígitos
Regulação de Linha: = 0,2% + 3mA
Regulação de Carga: = 0,2% + 3mA
Ripple e Ruído: =2mArms
Faixa de tensão: 0 a 32V
Precisão de indicação de tensão: ± 1% +
2 dígitos
Regulação de linha: = 0,01% + 2mV;
Regulação de carga: = 0,01% + 2mV.
Ripple e Ruído: =0,5m Vrms
Temperatura de Operação: -10 a 40°C
Umidade de Operação: = 90%U.R.
Alimentação: 220/127VAC ±10% (chave
de seleção ou automático);50/60Hz

 UNIDADE

Eunápolis/BA 3

13 885,56 11.512,28
Jequié/BA 10

Objeto: Geofone Equipamentos diversos
para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos
diversos para serviços profissionais, tipo
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46 Geofone eletrônico, padrão
digital/display gráfico/10 leituras/filtro
ruído, uso localizar vazamentos em
tubulações de água sob pre,
características adicionais 1 haste de
escuta/bolsa transporte/cinta sustentação

445694 UNIDADE Eunápolis/BA 1 1 7.731,90 7.731,90

47

Objeto: FURADEIRA

Descrição Detalhada: TIPO IMPACTO E
PARAFUSADEIRA, VELOCIDADE 400
A 1.200, CAPACIDADE PERFURAÇÃO
CONCRETO 12, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO AÇO 10, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO MADEIRA 25. Bateria
de íons de lítio de 12 V de potência.
Fonte de Energia: Bateria, Rede Elétrica,
Tipo de Pilha ou Bateria: Íons de Lítio,
Voltagem: Bivolt, Diferenciais da
Parafusadeira: Ideal para uso em locais
de difícil acesso. Material: Aço, Plástico.

335346 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 495,11 990,22
Jequié/BA 1

48

Objeto: Furadeira de multifuso industrial

Descrição Detalhada: furadeira de
multifuso é indicada para furações em
chapas e vigas de metal e chassis de
caminhão. Possui peso razoável e é
munida de um motor com velocidade e
torque de extrema força. Fabricada em
material de qualidade, sua durabilidade é
maior e sua resistência é superior.
Acompanha:
01 chave fixa 8 mm;
03 chaves Allen 2,5 – 5 mm;
01 reservatório de óleo;
01 proteção contra cavacos;
01 corrente de segurança;
Maleta

16560 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 504,22 1.008,44
Jequié/BA 1

49

Objeto: Martelete

Descrição Detalhada: Martelete, tipo
rompedor, capacidade perfuração aço
13, capacidade perfuração madeira 30,
capacidade perfuração concreto 20,
potência 1.050, capacidade impactos 0 a
2.800, rotação 0 a 850, peso 5, tensão
alimentação 220, características
adicionais força impacto 10 joule

277432 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 788,51 1.577,02
Jequié/BA 1

50

Objeto: Parafusadeira pneumática
manual

Descrição Detalhada: Parafusadeira
pneumática manual, velocidade 1.800,
torque 1,40 a 4,80, sentido rotação
reversível (horário e anti-horário), peso
1,2, comprimento 208, características
adicionais conexão de 1/4 pol para
alimentação de ar, sistema (falta
complementação).

244332 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

4 495,00 1.980,00
Jequié/BA 3

51

Objeto: Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira, tipo
pistola eletrônica, velocidade reversível,
rotação progressiva até 650, potência
650, voltagem 220, características
adicionais encaixe sextavado 1/4, rosca

250224 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 690,71 1.381,42
Jequié/BA 1
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atpe 8 mm

52

Objeto: Morsa de bancada

Descrição Detalhada: Morsa/ torno de
bancada de 4” é indicada para utilização
em oficinas, serralheria, ferramentarias e
para segurar peças e equipamentos em
construções civis, e na montagem e
desmontagem de componentes. Possui
base giratória com bigorna para
operações de percussão, tornando a
posição de trabalho mais confortável,
pois o torno permite giro em relação à
base. Características: base giratória com
bigorna; projetado para fixação de peças
em posição conveniente para
processamento; mordente removível com
relevo; medida: 4” – 100mm.

19020 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

5 175,11 875,55
Jequié/BA 4

53

Objeto: Motosserra

Descrição Detalhada: Motosserra,
aplicação motopoda, 60 cilindradas,
potência mínima: 1,4kW / 1,9hp,
velocidade máxima na potência
encontrada: 9000rpm, velocidade em
marcha lenta: 3000rpm, vela de ignição:
Ngk BPMR7A, Champion RCJ7Y-,
espaço do eletrodo: 0,5mm /
0,02"Lubrificantes:-, volume do tanque de
óleo: 0,2lit / 0,09, Pinta (Eua). Tipo de
bomba de óleo Motosserra robusta e
potente, da classe de 60 cilindradas.
Indicado para usuários ocasionas e
aplicações que requerem elevada
potência, especialmente o abate de
árvores e corte de toras. O sistema
LowVib de amortecimento das vibrações
faz com que seja confortável de usar,
mesmo em longos períodos de trabalho.
Garantia mínima de 12 meses contra
defeito de fabricação.

400669 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 2.003,80 4.007,60
Jequié/BA 1

54

Objeto: Escada Extensiva Fibra De Vidro
3.60X 6.00 Mts

Descrição Detalhada: Escada Extensiva
Fibra De Vidro 3.60X 6.00 M. Possuem
Faixas de Segurança em amarelo e preto
nas laterais. Sapatas de Borracha
antiderrapante. Peso 17 kg. Capacidade
de carga: até 120 kg.

222422 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 873,00 1.746,00
Jequié/BA 1

55

Objeto: ARCO SERRA

Descrição Detalhada: LÂMINA SERRA
STANDARD 12 POLEGADAS,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO,
TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, TAMANHO 12, TIPO
REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE
CORTE DE 90 MM

311040 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

14 22,75 318,50

Vitória da
Conquista/BA

10

Jequié/BA 2

Objeto: CHAVE ALLEN

Descrição Detalhada: jogo de chave
sextavada com 8 peças apresentando
perfil de corpo em “L”. Material de

Eunápolis/BA 2

Vitória da
Conquista/BA

2
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fabricação aço cromo vanádio com
acabamento niquelado ou fosforizado
para proteger contra oxidação. Garantia
mínima de 06 (seis) meses contra defeito
de fabricação.
Medidas das chaves: 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 8mm, 10mm, 12mm e 14mm.

 JOGO

Jequié/BA 2

6 108,93 653,58

57

Objeto: JOGO DE FERRAMENTAS
MANUAIS

Descrição Detalhada: Quantidade de
peças: 189 Material da ferramenta: Aço
SAE 1045 e Plástico Material da caixa:
Plástico PVC Dimensões da caixa
fechada: 24,5cm x 24,5cm x 10,5cm
Peso: 3,08kg Cor: Preto e Amarelo
CONTENDO: 1 Chave Inglesa 154mm
6"" 4 Chaves combinadas 6-7, 8-9, 10-
11, 12-13mm 16 Chaves Hexagonais
Allen Métricas e SAE 1 Chave Catraca
com 3 posições 1 Broca de suporte
magnético 60mm(L) 1 Mini-Nível 125mm
5"" 50 pontas de chave de fenda 25mm
com 1 adaptador 1 Chave Catraca 3/8"" 1
Barra de extensão 3/8"" x 70mm 14
Soquetes - 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /
13mm - 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 15/32”,
1/2"" 4 Soquetes - 14 / 15mm - 5/8”, 9/16”
1 Tubo guia 3/8”: 21mm (13/16”) 1
Adaptador 1/4” x 3/8” 4 Chaves de
precisão (+) 2,4 2,0 (-)2,0 2,4 1 Estilete
9mm 10 Lâminas 9mm 1 Tesoura 5-1/2""
1 Chaveiro com Led (Bateria não inclusa)
1 Alicate de bico fino 150mm 6"" 1
Alicate de corte diagonal 150mm 6"" 4
Grampos 70 Fixadores

 JOGO

Eunápolis/BA 1

4 275,86 1.103,44

Jequié/BA 2

Vitória da
Conquista/BA

1

58

Objeto: Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Jogo chaves
combinada em polegadas perfeita para
apertar e desapertar parafusos, porcas
sextavadas ou quadradas. Composição
16 peças do Jogo: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16;
1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8;
15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.1/4 Pol. Material
de fabricação aço cromo vanádio e
acabamento cromo fosco. Posição da
cabeça lado estrela 15 graus. Fabricadas
conforme normas DIN 3113 forma A, ISO
3318 e ISO 7738. Garantia de 06 (seis)
meses contra defeito de fabricação.

229603 CONJUNTO

Eunápolis/BA 2

7 275,43 1.928,01

Jequié/BA 3

Vitória da
Conquista/BA

2

59

Objeto: Serra copo

Descrição Detalhada: Jogo de serra copo
ideal para madeira, gesso e PVC. O jogo
é composto de 11 peças sendo 8 copos
em aço nos tamanhos: 3/4" (19mm), 7/8"
(22mm), 1.1/8" (29mm), 1.1/4" (32mm),
1.1/2" (38mm), 1.3/4" (44mm), 2" (51mm),
2.1/2" (64mm), chave allen 1/4" e mandril
1/4" e 3/8". Acompanha maleta de
guarda e transporte. Garantia de 6 meses
contra defeito de fabricação.

39519 CONJUNTO

Eunápolis/BA 1

3 615,11 1.845,33

Jequié/BA 1

Vitória da
Conquista/BA

1

Objeto: Broca Eunápolis/BA 1

Vitória da
3
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Descrição Detalhada: Broca, material
aço carbono, aplicação marcenaria. Jogo
composto por 400 peças, peso: 15kg,
sendo elas:
24 Broca para Aço 1,5 x 40mm
36 Broca para Aço 2 x 49mm
36 Broca para Aço 2,5 x 57mm
36 Broca para Aço 3 x 61mm
12 Broca para Aço 3,25 x 65mm
24 Broca para Aço 3,5 x 70mm
36 Broca para Aço 4 x 75mm
12 Broca para Aço 4,25 x 80mm
12 Broca para Aço 4,5 x 80mm
36 Broca para Aço 5 x 86mm
06 Broca para Aço 5,5 x 93mm
12 Broca para Aço 6 x 93mm
06 Broca para Aço 6,5 x 101mm
06 Broca para Aço 6,8 x 109mm
06 Broca para Aço 7 x 109mm
06 Broca para Aço 7,5 x 109mm
12 Broca para Aço 8 x 117mm
03 Broca para Aço 8,5 x 117mm
03 Broca para Aço 9 x 125mm
04 Broca para Aço 9,5 x 125mm
03 Broca para Aço 10 x 133mm
03 Broca para Aço 10,2 x 133mm
03 Broca para Aço 10,5 x 133mm
03 Broca para Aço 11 x 142mm
03 Broca para Aço 11,5 x 142mm
03 Broca para Aço 12 x 151mm
12 Broca para Concreto 4 x 75mm
12 Broca para Concreto 5 x 85mm
12 Broca para Concreto 6 x 100mm
12 Broca para Concreto 8 x 120mm
03 Broca para Concreto 10 x 150mm
03 Broca para Concreto 12 x 150mm

274463 JOGO

Vitória da
Conquista/BA

3

6 70,50 423,00

Jequié/BA 2

61

Objeto: Jogo de chave de fenda e philips

Descrição Detalhada: O Jogo de Chaves
de Fenda e Phillips com 100 peças, é
composto por 23 chaves de
fenda/phillips, 01 chave com catraca, 02
chaves offset, 08 chaves de precisão, 06
bits soquetes e 60 bits de 25mm. Material
de fabricação aço cromo-vanádio, com
acabamento cromado e temperado,
ponta magnetizada e cabo ergonômico.
Acompanha maleta ou estrutura de
organização e guarda. Garantia de 06
meses contra defeito de fabricação.

Composição:
07 - Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 -
3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6
06 - Chaves de fenda cruzada: PH0x3 -
PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 -
PH2x6
06 - Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 -
T20x3 - T25x4 - T30x4
04 - Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 -
S2x4 - S6x6
01 - Chave Catraca
02 - Chaves de precisão 50mm fenda:
3/32 - 1/8
02 - Chaves de precisão 50mm phillips:
PH00 - PH0

32760 JOGO

Eunápolis/BA 1

5 176,30 881,50

Vitória da
Conquista/BA

2

Jequié/BA 2
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04 - Chaves de precisão 50mm torks: T6
- T7 - T8 - T10
02 - Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2
06 - Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 -
11/32 - 3/8 - 7/16:
10 - Bits fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 -
3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16
10 - Bits fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1
- PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 -
PH3
10 - Bits pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1
- PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3
10 - Bits torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 -
T25 - T27 - T30 - T35 - T40
16 - Bits hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 -
1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 -
H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
04 – Bits quadrado: S0 - S1 - S2 - S3"

62

Objeto: Maleta de ferramentas

Descrição Detalhada: kit de ferramentas
com maleta de alumínio com 4 divisórias
internas. Inclui 186 ferramentas
profissionais de alta qualidade
acomodadas em uma maleta com rodas
e alça telescópica. Material: alumínio,
plástico ABS, cromo vanádio. Garantia
de 12 meses contra defeito de
fabricação.

Composição:
01 - adaptador borboleta.
01 - adaptador magnético.
01 - alicate de corte.
01 - alicate bomba d´água 10".
01 - alicate de bico longo.
01 - alicate ford.
01 - tesoura.
01 - alicate desencapador de fios.
02 - bastões de cola quente.
01 - cabo de força "t" - 1/4".
01 - chave ajustável.
01 - chaves catracas reversíveis com
encaixe: 1/4".
01 - chaves catracas reversíveis com
encaixe: 1/2".
01 - chave adaptadora com cabo encaixe
1/4".
06 - chaves philips: ph0 x 75mm, ph0 x
100 mm, ph1 x 75mm, ph2 x 38mm, ph2 x
100 mm, ph3 x 150mm.
05 - chaves fenda: 3" x 75mm, 3" x
100mm, 5" x 75mm, 6" x 38mm, 6" x
100mm.
02 - chave de fenda de alta tensão : 4" x
100 mm, 5" x 125mm.
01 - chave de philips de alta tensão: ph1
x 100mm.
01 - chave de teste 100 – 250v.
01 - chave adaptadora catraca com cabo.
10 - chaves combinadas: 6mm, 8mm,
10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm,
15mm, 17mm, 19mm.
01 - estilete trapezoidal.
01 - extensor magnético 5 lbs.
02 - extensão de encaixe 1/4" x 3", 1/4" x

8664 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 1.106,83 2.213,66
Jequié/BA 1
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5" 1 extensão flexível de 4".
01 - extensão de encaixe 1/2" x 5".
01 - extensão de 10".
01 - extensão cabo "t" com encaixe de
1/2".
01 - fita isolante preta. 2 grampos para
marceneiro.
02 - juntas universais: 1/4" e 1/2".
01 - martelo unha.
01 - pistola de cola quente.
01 - régua com 3 níveis.
01 - trena de 5 metros.
17 - soquetes encaixe 1/2": 10mm,
11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm,
16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm,
21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm,
30mm.
12 - soquetes encaixe 1/4": 4mm, 4,5mm,
5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm,
10mm, 11mm, 12mm, 13mm.
02 - soquetes de vela: 16mm, 21mm.
01 - jogo de chave Allen com 9 peças:
1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 8mm, 10 mm.
01 - jogo de chaves de precisão com 6
peças : philips ph0, philips ph1, fenda
1mm, fenda 1,4mm, fenda 1,8mm, fenda
2,4mm.
24 - bits sendo: 5 bits philips: ph0, ph1,
ph2, ph3, ph4.

63

Objeto: Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto
ferramentas, componentes 75 peças:
brocas, bits, soquetes, escareador, punç,
aplicação manutenção em geral,
características adicionais maleta
compacta, segue as descrição do
quantitativo e tipo:
11 Brocas HSS-TiN
12 Soquetes
5 Brocas de 3 pontas para madeira
10 Bits de 25mm
10 Pontas de 50mm
1 Ponta alargadora
5 Brocas para concreto
3 Brocas chatas
4 Serras Copo e adaptador
2 Bits de ponta dupla 50mm
1 Suporte magnético
1 Puncionador
2 Suportes de bits
2 Localizadores
1 Trena 3.5m
1 Régua de nível de 200mm
1 Chave manual para parafusamento

450021 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

2 284,02 568,04
Jequié/BA 1

Objeto: Jogo de ferramentas com maleta

Descrição Detalhada: Jogo de
ferramentas com maleta compostos por
18 peças produzidas em aço carbono
PP, ABS e TPR. As ferramentas devem
possuir cabo ergonômico e acomodado
em maleta de manutenção e guarda.
Garantia de 06 meses contra defeito de
fabricação. Composição:

Eunápolis/BA 1

Vitória da
Conquista/BA

1



Termo CCL.EUN 2002513         SEI 23291.001202/2020-06 / pg. 20

64 05 - Chaves Hexagonal (2,3,4,5,6mm);
02 - Chaves de Fenda de precisão 3.0(±);
02 - Chaves Philips 6* 100 (±);
01 - Alicate 6"
01 - Chave de Teste;
01 - Chave Ajustável 8"
01 - Martelo (227g);
01 - Fita Isolante;
01 - Trena (2m);
01 - Lanterna;
01 - Estilete;

 CONJUNTO

Jequié/BA 1

3 171,72 515,16

65

Objeto: Jogo chaves de fenda de
precisão

Descrição Detalhada: Jogo chaves de
fenda de precisão 6 peças com haste em
aço cromado, ranhuras que conferem
maior aderência e transmissão de força,
ponta em aço temperado de alta
resistência e apoio superior giratório que
facilita a execução do trabalho.
Acompanha estojo plástico. Aplicação
componentes eletrônicos. Garantia
mínima de 06 (seis) meses contra defeito
de fabricação.
Composição:
04 - fenda (1,4 mm, 2,0 mm, 2,4 mm e 3,0
mm)
02 - philips (nº 0 - 1/8 e n° 1 - 3/16)

 UNIDADE

Eunápolis/BA 5

12 33,17 398,04

Vitória da
Conquista/BA

2

Jequié/BA 5

66

Objeto: Jogo de chave de precisão

Descrição Detalhada: jogo de chave de
precisão com 30 pontas, com cabo
emborrachado e ponta imantada,
fabricado em aço carbono. Acompanha
estojo de fácil manipulação e guarda.
Grantia de 06 meses contra defeito de
fabricação. Composição:
07 - Bits de fenda 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5
/ 4mm
09 - Bits de torx t4 / t5 / t6 / t7 / t8 / t9 / t10 /
t15 / t20
04 - Bits de Phillips ph00 / ph0 / ph1 / ph2
06 - Bits de Allen (hexagonal) h1 / h1,5 /
h2 / h2,5 / h3 / h4
01 - Bit estrela 3mm
01 - Bit de fenda triangular 3mm
01 - Bit Spanner 2,6mm
01 - Bit de fenda de pino 1mm

 UNIDADE

Eunápolis/BA 40

120 49,78 5.973,60

Jequié/BA 40

Vitória da
Conquista/BA

40

67

Objeto: Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate universal
comprimento 8 polegadas, com cabeça e
articulação polidas. Material de
fabricação aço cromo vanádio com
tratamento anticorrosivo para diminui a
oxidação. Cabo em formato ergonômico
com isolamento elétrico de 1000V.
Garantia mínima de 03 meses.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 11

27 30,55 824,85

Jequié/BA 11

Vitória da
Conquista/BA

5

68

Objeto: Alicate de bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicate de bico
meia cana reto, comprimento mínimo de
06 polegadas, material de fabricação aço
vanádio com acabamento niquelado ou

 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

5 23,92 119,60

Vitória da
Conquista/BA

2
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fosfatizado. Cabo em formato
ergonômico e isolação elétrica de 1000V.
Garantia mínima de 03 meses.
Conformidade com a NR10.

Salvador/BA 1

69

Objeto: Alicate de corte diagonal

Descrição Detalhada: Alicate de corte
diagonal, comprimento mínimo de 06
polegadas, matéria de fabricação aço
com tratamento anticorrosivo niquelado
ou fosfatizado para diminui a oxidação.
Cabo formato ergonômico e com
isolação elétrica de 1000V para conforto
e segurança. Garantia mínima de 06
(seis) meses contra defeito de fabricação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 8

10 24,56 245,60Vitória da
Conquista/BA

2

70

Objeto: Alicate de inserção (punch down)

Descrição Detalhada: alicate fixador para
keystone e patch panel RJ11 RJ12 e
RJ45 voice Panels. Apresenta
regulagem de pressão e lâmina
destacáveis, ideal para inserção Cabo
UTP Cat5e e Cat 6, Cabos CI e diversos.
Fabricado em material resistente com
empunhadura confortável. Acompanha
um protetor para ponta. Garantia mínima
de 06 meses contra defeito de
fabricação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 20

41 32,69 1.340,29

Vitória da
Conquista/BA

1

Jequié/BA 20

71

Objeto: Alicate de crimpagem

Descrição Detalhada: Alicate de crimpar
com catraca e corpo anatômico ideal
para crimpagem de conectores RJ-45,
RJ-11, RJ-12. Fabricado em aço carbono
com lâmina para cortar e decapar os
cabos de rede. Suporta conectores CAT5
e CAT6, também serve para decapar o
revestimento e cortar as sobras do cabo.
Garantia mínima de 03 meses.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 40

83 47,11 3.910,13

Vitória da
Conquista/BA

3

Jequié/BA 40

72

Objeto: Testador de cabo de rede

Descrição Detalhada: testador para cabo
de redes de computador e telefonia,
destinado a verificar continuidade de fios,
circuito aberto, curto-circuito e tempo de
propagação do sinal através de LEDs na
base e no receptor, 19 LEDs indicadores,
master e remoto separados.
Compatibilidade com conectores RJ11 e
RJ45. Alimentação bateria 9v (inclusa).
Eficiência para teste de cabos de até
300metros. Acompanha capa protetora e
manual de instruções. Garantia de 06
(seis) meses contra defeito de fabricação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 20

44 64,58 2.841,52

Vitória da
Conquista/BA

4

Jequié/BA 20

Objeto: Soprador térmico ar quente

Descrição Detalhada: Soprador térmico
de ar quente com no mínimo 02 níveis de
temperatura, indicado para trabalhos
como colagem de plásticos, aquecimento
de materiais, remoção de pinturas,
soldagens, descongelamento de
tubulações com água congelada,
aplicação de termolacres,
envelopamento de veículos e aplicações

Eunápolis/BA 20
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73
em geral. Acompanha 01 bico
Prolongador e Manual(português).
Garantia de 12 (doze) meses contra
defeito de fabricação.

Especificações Técnicas:
Voltagem: 220V
Potência mínimo: 1500W
Regulagem de potência: 2
Temperatura mínima 350 °C e máxima:
600 °C
Fluxo de ar quente: 250 – 550 L/min.
Comprimento mínimo do cabo 1,50cm.

 UNIDADE
Jequié/BA 20

40 215,00 8.600,00

74

Objeto: Spray Limpa contatos

Descrição Detalhada: Limpa contatos
para eliminar resíduos de contatos
elétricos com secagem instantânea.
Frasco de 300ml. Validade mínima de 06
meses na entrega do produto.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 22

27 13,85 373,95Vitória da
Conquista/BA

5

75

Objeto: Pilha recarregável 9v

Descrição Detalhada: pilha alcalina
recarregável 9V 450mAh. Alta
durabilidade suportando no mínimo 500
cargas. Certificado pelo Inmetro

 UNIDADE

Eunápolis/BA 10

30 54,96 1.648,80Vitória da
Conquista/BA

20

76

Objeto: Estanho para solda

Descrição Detalhada: Tubete de fio de
Estanho para Solda para soldar os
componentes em seu circuito elétrico.
Composição da liga 63% Estanho(Sn) /
37% Chumbo(Pb). Diâmetro: 1mm,
Fluxo: Resina "RA”, comprimento: 4m,
peso Líquido: 25g. Possui resistência de
isolamento, sem salpicos, não corrosivo,
com baixo resíduo não necessita sua
remoção. Garantia de 12 meses.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 140

180 10,90 1.962,00Vitória da
Conquista/BA

40

77

Objeto: Estanho para solda sem chumbo
(Lead Free)

Descrição Detalhada: Rolo de fio de
estanho sem chumbo para solda os
componentes em seu circuito elétrico.
Composição da liga 99,7% Estanho(Sn) /
0,3% Cobre(Cu). Diâmetro: 0,8mm,
Núcleo de fluxo de resina a 2% facilita a
solda, peso Líquido: 100g. Possui
resistência de isolamento, menos
salpicos, sem respingos, não corrosivo.
Garantia de 12 meses.

 UNIDADE Eunápolis/BA 10 10 91,80 918,00

78

Objeto: Ferro de solda 20w

Descrição Detalhada: Ferro de solda
20w com cabo plástico confortável e
seguro, ponteira e haste metálica.
Comprimento mínimo do cabo elétrico 01
metro.
Voltagem 220v. Garantia mínima de 06
meses contra defeito de fabricação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 60

120 46,31 5.557,20
Jequié/BA 60

79

Objeto: Ferro de solda 30w

Descrição Detalhada: Ferro de solda
com a potência de 30W e tensão de
trabalho de 220V, com cabo confortável e

 UNIDADE

Eunápolis/BA 30

60 37,67 2.260,20
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79
seguro, ponteira e haste metálica e
certificado pelo Inmetro. Acompanha
suporte de descanso e aquecimento
super rápido. Garantia mínima de 06
(seis) meses contra defeito de fabricação.

 UNIDADE
Jequié/BA 30

60 37,67 2.260,20

80

Objeto: Ferro de solda 60w

Descrição Detalhada: Ferro de solda
60watts. com potência de 60w e tensão
de 220V conjunto de resistência e tubo
metálico substituível corpo em material
PBT antichama (politereftalato de
butileno), com ponteira e haste metálica
e certificado pelo Inmetro. Garantia
mínima de 06 meses contra defeito de
fabricação.

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 2 45,09 90,18

81

Objeto: Suporte para ferro de solda

Descrição Detalhada: Suporte universal
para ferro de solda, acomodar o ferro de
solda protegendo a ponta contra
impactos e evitando queimadura por
contato físico. Base metálica na cor preta,
espiral de ferro cromada e esponja
vegetal.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 41

82 24,97 2.047,54
Jequié/BA 41

82

Objeto: Sugador de solda manual

Descrição Detalhada: Sugador de solda
é ideal para substituição de
componentes em placas de circuito
impresso. O sugador conta com bico
removível ESD ou normal e corpo em
alumínio. Sistema de mola independente
do reservatório de resíduos. Garantia
mínima de 06 meses contra defeito de
fabricação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 31

62 28,24 1.750,88
Jequié/BA 31

83

Objeto: Sugador de solda elétrico

Descrição Detalhada: Sugador de solda,
bomba de vácuo para dessolda elétrica.
Sucção forte para circuito integrado.
tensão de funcionamento: 220 V,
potência do aquecedor: 30W, potência
eletromagnética: 350W (instantâneo),
Classe de isolamento E, métodos de
trabalho contínuo. Acompanha haste de
perfuração e bicos extras.

 UNIDADE Eunápolis/BA 1 1 347,21 347,21

84

Objeto: Estações de Solda

Descrição Detalhada: estações de solda
com controle de temperatura. Estação
solda tipo corrente alternada, tensão
alimentação 220 v, formato ponta cônico,
tipo ponta removível, controle
termostático incluído, com indicação
digital, temperatura máxima 480 °C,
valor resistência < 2 ohms,
características adicionais isolamento
antiestático, comprimento cabo 120cm,
aplicação solda e/ou dessoldar
componentes eletrônicos.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 6

12 315,00 3.780,00
Jequié/BA 6

Objeto: ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: ALICATE
AMPERÍMETRO

Eunápolis/BA 5
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85

Display LCD/Contagem:3 1/2
Dígitos/2000
Medida de corrente AC: 20/200/1000A
Medida de tensão DC:
200m/20/200/1000V
Medida de tensão AC: 200/750V
Medida de resistência:
200/2k/20k/200k/2MO
Data/Peak Hold P
Mudança de Faixa: Manual
Abertura de Garra: 50mm
Diâmetro do Condutor: 50mm
Precisão Básica 3%
Categoria de Segurança
CAT II 1000V
Alimentação: bateria 9V

 UNIDADE
Jequié/BA 5

10 740,81 7.408,10

86

Objeto: Alicate amperímetro digital

Descrição Detalhada: Alicate
amperímetro digital portátil, com display
LCD de 3 ½ dígitos, iluminação de fundo,
taxa de amostragem de 3 vezes por
segundo, mudança de faixa manual,
Peak Hold. Realiza medidas de tensão
DC de até 500V, tensão AC até 500V,
corrente AC até 100A, além de realizar
medidas de resistência e testes de
isolação e continuidade. Padrão IEC
1010 com sobretensão a categoria II.
Alimentação por bateria 9V (inclusa).
Acompanha Pontas de Prova (par),
estojo de transporte e manual de
instruções. Garantia de 12 (doze) meses
contra defeito de fabricação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 20

40 122,40 4.896,00
Jequié/BA 20

87

Objeto: Volt-amperímetro alicate
multímetro e analisador de tensão

Descrição Detalhada: Volt-amperímetro
digital portátil alicate multímetro e
analisador de tensão. Display LCD
exibição de até 5999 dígitos,
desligamento automático, congelamento
de leitura, indicação de bateria fraca.
Dupla isolação Categoria IV e categoria
III, True RMS e atendimento as normas:
IEC 61010-1 e IEC 61010-2-203.
Alimentação por bateria 9V (inclusa),
Indicação automática de polaridade,
Indicação de sobre escala e verificação
de continuidade com alerta sonoro. Garra
indutiva, detecta tensão sem contato,
medição de frequência da rede pela
garra. Acompanha pontas de prova,
estojo para transporte e manual de
instruções. Garantia de 12 (doze) meses
contra defeito de fabricação.

Certificado de calibração RBC para
alicate volt-amperímetro em resistência,
corrente AC/DC até 1000A e tensão
AC/DC até 1000V sob procedimentos
PCI-022/039/040/014 em pontos bem
distribuídos pelas faixas de medição.

 UNIDADE Eunápolis/BA 2 2 1.748,60 3.497,20

Objeto: Multímetro digital portátil
categoria II

Eunápolis/BA 40
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88

Descrição Detalhada: Multímetro digital
portátil LCD de 3 ½ dígitos com
iluminação de fundo, holster protetor,
congelamento de leitura, desligamento
automático, indicação de bateria fraca e
mudança de faixa manual. Realiza
medidas de tensão DC e AC, corrente
DC e AC, hFE de transistor, diodo e
continuidade. Segurança: IEC1010
Sobretensão e Isolação, Categoria II.
Acompanha capa protetora
emborrachada, 01 bateria de 9V
(inclusa), sensor tipo K, pontas de prova
e manual de instrução e português.
Garantia de 12 (doze) meses contra
defeito de fabricação.

 UNIDADE
Jequié/BA 40

80 66,69 5.335,20

89

Objeto: Multímetro digital portátil
categoria III

Descrição Detalhada: Instrumento digital
portátil, com visor LCD de 3 ½ dígitos
com iluminação de fundo, holster
protetor, congelamento de leitura,
desligamento automático, indicação de
bateria fraca e mudança de faixa manual.
Realiza medidas de tensão DC e AC,
corrente DC e AC, hFE de transistor,
diodo e continuidade. Segurança:
IEC1010 Sobretensão e Dupla Isolação,
Categoria III. Acompanha capa protetora
emborrachada, 01 bateria de 9V
(inclusa), sensor tipo K, pontas de prova
e manual de instrução e português.
Garantia de 12 (doze) meses contra
defeito de fabricação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 10

20 285,12 5.702,40
Jequié/BA 10

90

Objeto: Lupa de mão portátil 8 LED + UV

Descrição Detalhada: Lupa de mão
portátil leve e ergonômica com 8 LED +
Ultravioleta. Alimentação por pilhas AAA.
Lente de cristal óptico bifocal, diâmetro
de 90mm, e lente auxiliar de 22mm, com
poder de ampliação mínimo de 4x.
Material de fabricação plástico ABS.
Garantia de 06 meses contra defeito de
fabricação.

 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

6 92,34 554,04
Jequié/BA 4

91

Objeto: Lupa manual profissional 5x

Descrição Detalhada: Lupa de aumento
manual profissional com aumento 5x.
Cabo anatômico em PVC com estrutura
em metal comprimento aproximado de
11,2 centímetros. Lente de vidro cristal
com maior transparência e nitidez,
diâmetro de 100mm, espessura de 6
milímetros e com poder de ampliação 5x.
Garantia de 06 meses contra defeito de
fabricação.

 UNIDADE Eunápolis/BA 41 41 30,92 1.267,72

Objeto: SAPATA AJUSTÁVEL PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Sapata Ajustável
utilizada para o nivelamento da torre de
andaime:
- material aço base quadrada 0,12 x 0,12

Eunápolis/BA 4
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92
cm;
- espessura da chapa da base 3mm -
tubo com rosca 1. 1\4;
- tamanho total ( da base até o fim do
tubo rosca ) 45 cm ;
- tamanho para regulagem ( até 30cm
altura ); e
- diâmetro do tubo - 30mm ( 3 cm ) Deve
atender à NR-18, NR-35, NBR 6494 e
portarias complementares.

219422 UNIDADE
Jequié/BA 8

12 126,14 1.513,68

93

Objeto: RODIZÍO DE RODAS DE
ANDAIME

Descrição Detalhada: Estrutura em aço
galvanizado
- Núcleo da roda maciço aço fundido
- Estrutura da roda: revestida em
poliuretano vermelho
- Diâmetro do tubo 33,4mm
- Altura do tubo para encaixe - 9 cm
- Rolamento esférico na base com bico
para engraxar
- Medida da roda - 6"x 2” - 15cm altura x
5cm largura
- Capacidade de carga 500kg (cada
roda)
- Eletro soldado por processo mig e
pintura por emersão
- Diâmetro do tubo - 42,20mm
- Espessura: 2,65mm
- Peso 3.6 kg (cada unidade)

40282 UNIDADE

Eunápolis/BA 4

12 126,14 1.513,68
Jequié/BA 8

94

Objeto: GUARDA CORPO PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Guarda Corpo
para Andaime Tubular. Medida 1,50 x
1,00 m, Altura: 1,20m. Composta por 4
laterais com rodapés, sendo que 1
dessas peças possui portinhola de
acesso com trinco para seu travamento.
Fabricado de acordo com as normas
NR18 e ABNT6494.

40274 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

3 1.366,51 4.099,53
Jequié/BA 2

95

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 02 M
PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica
com 2,00 metros de comprimento e
ganchos para a fixação na torre de
andaime.

150158 UNIDADE

Eunápolis/BA 4

8 321,68 2.573,44
Jequié/BA 4

96

Objeto: PAINEL DE ANDAIME

Descrição Detalhada: Andaimes
fabricados emaço carbono, dimensão:
1,0mx1,5m, diâmetro 42,40 e espessura
2,65mm (Montantes) Carga máx. por
montante: 1500 kgf Carga distribuída 300
kg/mÂ² Acabamento: Pintura em esmalte
sintético.

222416 UNIDADE

Eunápolis/BA 20

50 299,72 14.986,00
Jequié/BA 30

97

Objeto: PLATAFORMA METÁLICA
PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Piso metálico
1,5x37cm, estrutura em chapa de aço e
pisto antiderrapante;

40274 UNIDADE

Eunápolis/BA 4

12 249,50 2.994,00
Jequié/BA 8

Objeto: DIAGONAL DE TRAVAMENTO Eunápolis/BA 1
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98

PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Diagonal de
travamento para andaimes em aço
carbono de 1,5m.

392089 UNIDADE 7 148,91 1.042,37
Jequié/BA 6

99

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 1 M
PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica
com 01 metro de comprimento e ganchos
para a fixação na torre de andaime.

399283 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

4 214,96 859,84
Jequié/BA 2

100

Objeto: Mesa de mayo hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa de mayo
hospitalar com pintura epóxi, haste
regulável cromada e estrutura tubular
com aço redondo acompanha bandeja
de inox de 0,48m x 0,32m e altura
regulável através de manípulo laterais.

 UNIDADE Salvador/BA 2 2 368,50 737,00

101

Objeto: Carro de Emergência Hospitalar

Descrição Detalhada: Carro de
emergência confeccionado em aço de
alta qualidade com acabamento em
pintura eletrostática anti-ferrugem.
Equipamento de fácil higienização e
grande durabilidade, é a solução perfeita
para hospitais, clinicas e laboratórios que
necessitem de procedimentos de
emergência.
- Dimensões: Altura 120cm x Largura
64cm x Profundidade 48cm;
- 01 bandeja para Desfibrilador;
- Suporte de soro em aço inox com
regulagem de altura e gancheira com
dois ganchos, com regulagem através de
manipulo;
- 03 gavetas com altura de 16cm;
- 01 gaveta com altura de 31cm;
- 01 Calha de tomada c/ 04 Tomadas e
cabo de 3m;
- 01 Suporte para cilindro de oxigênio;
- Tábua de massagem cardíaca em
acrílico;
- 02 divisórias com 8 compartimentos
cada na primeira gaveta;
- Sistema de lacre único para todas as
gavetas;
- 04 rodízios giratórios de Ø 100mm
sendo dois com travas e dois sem travas;
- Puxadores em aço.

 UNIDADE Salvador/BA 1 1 2.608,00 2.608,00

102

Objeto: Termômetro clínico digital
infravermelho

Descrição Detalhada: Afere temperatura
corporal, ajuste digital, infravermelho,
escala até 50, uso em testa,
componentes com alarmes, medição à
distância, memória memória até 10
medições. Garantia mínima de 12 meses
contra defeito de fabricação.

 UNIDADE Salvador/BA 10 10 352,21 3.522,10

Objeto: VENTIDOR DE PAREDE

Descrição Detalhada: Ventilador de
parede, potência motor: 200w, tensão

Camaçari/BA 20

Salvador/BA 5

Salvador/BA 30
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103 alimentação: 220v, características
adicionais: hélice com 3 pás velocidade
mínima: 1.500rpm, material: aço.
Garantia mínima de 12 meses contra
defeito de fabricação.

150964 UNIDADE

Santo Antônio de
Jesus/BA

10

65 179,53 11.669,45

104

Objeto: VENTIDOR DE PAREDE

Descrição Detalhada: Ventilador de
parede, potência motor: 200w, tensão
alimentação: 220v, características
adicionais: hélice com 3 pás velocidade
mínima: 1.500rpm, material: aço.
Garantia mínima de 12 meses contra
defeito de fabricação.

150964 UNIDADE Irecê/BA 40 40 179,53 7.181,20

105

Objeto: FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Detalhada: Fragmentador de
papel fabricado em metal e plástico ABS.
Tipo de fragmentadora corte em
partículas. Capacidade do cesto (L) 34
litros. Capacidade folhas 17 folhas.
Partículas (mm) 4 x 40 mm. Sensor Sim.
Garantia do Fornecedor 12 meses.
Abertura de Entrada 230 mm. Dimensões
aproximadas do produto - cm (AxLxP)
390 x 305 x 645 mm. Peso aproximado
do produto 16,70 kg. Voltagem 220 volts.

449962 UNIDADE

Salvador/BA 2

3 2.160,65 6.481,95
Salvador/BA 1

106

Objeto: IMPRESSORA ETIQUETA

Descrição Detalhada: IMPRESSÃO DE
ETIQUETAS DE TOMBO, ETIQUETA
DE IDENTIFICAÇÃO, QUE SUPORTE A
IMPRESSÃO DE MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM,
APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR
BRANCA

 UNIDADE

Simões Filho/BA 1

4 1.672,82 6.691,28

Camaçari/BA 1

Salvador/BA 1

Santo Antônio de
Jesus/BA

1

107

Objeto: IMPRESSORA ETIQUETA

Descrição Detalhada: IMPRESSÃO DE
ETIQUETAS DE TOMBO, ETIQUETA
DE IDENTIFICAÇÃO, QUE SUPORTE A
IMPRESSÃO DE MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM,
APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR
BRANCA

 UNIDADE Irecê/BA 1 1 1.672,82 1.672,82

108

Objeto: IMPRESSORA ETIQUETA

Descrição Detalhada: IMPRESSÃO DE
ETIQUETAS DE TOMBO, ETIQUETA
DE IDENTIFICAÇÃO, QUE SUPORTE A
IMPRESSÃO DE MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM,
APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR
BRANCA

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 2 2 1.672,82 3.345,64

109

Objeto: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SIGLA DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL,

 ROLO

Salvador/BA 50

67 181,94 12.189,98

Camaçari/BA 5

Simões Filho/BA 5

Salvador/BA 4

Santo Antônio de
Jesus/BA

3
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LARGURA 5,5, COR BRANCA. ROLO
COM 1000 UNIDADES.

Jesus/BA

110

Objeto: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SIGLA DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL,
LARGURA 5,5, COR BRANCA. ROLO
COM 1000 UNIDADES.

 ROLO Paulo Afonso/BA 10 10 181,94 1.819,40

111

Objeto: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SIGLA DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL,
LARGURA 5,5, COR BRANCA. ROLO
COM 1000 UNIDADES.

 ROLO Irecê/BA 5 5 181,94 909,70

112

Objeto: CORTINA AR 1,50m, 220V.

Descrição Detalhada: Cortina de ar com
no mínimo 1,50m de comprimento,
material metal e plástico, potência
mínima 280w. Com instalação. Com
controle remoto, com no mínimo duas
opções de velocidade, nível de ruído até
55 dB, 60 Hz, tensão 220 V, vazão de ar
mínima de 2500m³/h. Dimensões
aproximadas 1500 mm x 210 mm x
190mm. Garantia de 12 meses.

453299 UNIDADE Salvador/BA 8 8 694,48 5.555,84

113

Objeto: ESTANTE METÁLICA AÇO
INOX.

Descrição Detalhada: Estante metálica,
material aço inoxidável aisi 304 18.8,
altura 1,75, largura 1,50, profundidade
55, tipo prateleiras reguláveis e
removíveis, quantidade prateleiras 4.
Características adicionais: prateleiras
gradeadas, capacidade 200 kg.
Específica para ambientes refrigerados
como câmaras frias. Garantia de 1 ano.

445085 UNIDADE
Santo Antônio de
Jesus/BA

5 5 1.119,04 5.595,20

114

Objeto: ESTANTE METÁLICA AÇO
INOX.

Descrição Detalhada: Estante metálica,
material aço inoxidável aisi 304 18.8,
altura 1,75, largura 1,50, profundidade
55, tipo prateleiras reguláveis e
removíveis, quantidade prateleiras 4.
Características adicionais: prateleiras
gradeadas, capacidade 200 kg.
Específica para ambientes refrigerados
como câmaras frias. Garantia de 1 ano.

445085 UNIDADE Paulo Afonso/BA 5 5 1.119,04 5.595,20

115

Objeto: ESTANTE METÁLICA AÇO
INOX.

Descrição Detalhada: Estante metálica,
material aço inoxidável aisi 304 18.8,
altura 1,75, largura 1,50, profundidade
55, tipo prateleiras reguláveis e

445085 UNIDADE Irecê/BA 10 10 1.119,04 11.190,40
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removíveis, quantidade prateleiras 4.
Características adicionais: prateleiras
gradeadas, capacidade 200 kg.
Específica para ambientes refrigerados
como câmaras frias. Garantia de 1 ano.

117

Objeto: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
EM AÇO INOX 25L.

Descrição Detalhada: Liquidificador
industrial, material copo aço inoxidável,
material base alumínio, dimensões
aproximadas: largura 400mm, altura
1.200mm, profundidade 500mm.
Potência motor 1,5CV, material hélice
aço inoxidável. Equipamento para uso
comercial, modelo industrial, basculante,
capacidade mínima de 25 litros, copo
monobloco em inox, tampa
emborrachada atóxica com bocal
dosador transparente, rotação a partir de
3.500rpm, com sistema de segurança
anti-rearme. Peso mínimo de 20kg. Base
antiderrapante. 220v. Em conformidade
com a norma de segurança NR 12, com
certificação pelo INMETRO. Garantia de
1 ano.

255880 UNIDADE Salvador/BA 1 1 1.219,83 1.219,83

118

Objeto: Smart TV 42 a 43 polegadas

Descrição Detalhada: Smart TV LED 42
a 43" UHD 4K preferencialmente ou
processado quad-core ,Wi-Fi e
Conversor digital integrado, Bluetooth,
HDR,Sistema de TV, NTSC - PAL-M -
PAL-N - ISDB-TB, Com entrada HDMI,
USB, RCA. Ful HD com 120 Hz. Peso
entre 7,0 a 9,0 kg. Cor: preferencialmente
preta. Bivolt. Designe fino ou ultrafino .
Acompanha controle remoto, 2 pilhas
AAA, 1 base e 1 cabo de força. Garantia
de 12 meses.

 UNIDADE

Simões Filho/BA 2

12 1.787,00 21.444,00

Camaçari/BA 2

Salvador/BA 8

119

Objeto: Smart TV 65 polegadas

Descrição Detalhada: Smart TV 65
polegadas, tipo de tela LED, resolução
4K (3840 x 2160 pixels), Wi-Fi integrado,
HDR, conversor digital integrado,
espelhamento da tela, entradas USB e
HDMI. Sistema operacional: webOS ou
TV Android ou Tizen.
Dimensões aproximadas da diagonal da
tela 164 cm; largura x altura (sem base)
143 x 80cm. Garantia mínima de 01 ano.

 UNIDADE Camaçari/BA 1 1 5.224,10 5.224,10

120

Objeto: Suporte fixo universal para TV

Descrição Detalhada: Suporte fixo
universal para TV com tela de 10"" a
100""; Serve para todas as marcas e
modelos de TV. Dimensões da
embalagem: 15 x 10,5 x 4cm. - Peso:
0,385kg; Garantia oferecida pelo
fabricante: 3 anos.- Indicação de uso:
compatível com TVs 4K, 3D, Plasma,
Smart, LCD, LED, OLED, QLED e
diversos monitores.- Conteúdo da
embalagem: 2 roldanas, 2 calços

 UNIDADE

Simões Filho/BA 2

10 55,45 554,50

Camaçari/BA 3

Salvador/BA 5
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inferiores, 2 arruelas M6, 2 suportes
inferiores de fixação, 2 parafusos M4x25,
2 parafusos M5x25, 2 parafusos M6x25,
2 parafusos M8x25, 2 parafusos M8x20,
2 parafusos M4x15, 2 prarafusos M5x15,
2 parafusos M6x15, 2 parafusos M8x15,
4 buchas plásticas nº10, 4 arruelas M8, 4
parafusos pra bucha 1/4""x50.

121

Objeto: TORNEIRA MONOCOMANDO
DE PAREDE PARA COZINHA.

Descrição Detalhada: Spray com
acionamento por alavanca. Possui spray
com giro de 360 graus na horizontal que
pode ser utilizado para lavagem de
objetos onde a saída principal não
alcança. Possui alavanca para
acionamento do fluxo de água. Spray
com acionamento por alavanca. Possui
spray com giro de 360 graus na
horizontal que pode ser utilizado para
lavagem de objetos onde a saída
principal não alcança. Possui alavanca
para acionamento do fluxo de água.
Utilização: Cozinha / Área Gourmet
/Churrasqueira. Acabamento: Camada
Tripla de Cromo. Material: Metal Brass
(Latão cobreado). Qualidade: Material e
reparos de altíssima durabilidade
(inclusive em região com Maresia. Tipo:
Gourmet. Saídas de água: 1 principal + 1
spray. Reparo interno: Cartucho
cerâmico. Pressão para funcionamento:
De 3 a 122 M.C.A. Altura: 50 cm.
Comprimento total: 30 cm. Altura da base
até a saída de água principal: 12 cm.
Diâmetro da base: 3 cm. Distância
horizontal da base da torneira até a saída
de água principal: 21 cm. Distância entre
o centro da tubulação até a fixação
superior: 19 cm. Distância da fixação
superior até o ponto mais alto da torneira:
27 cm. 01- Coletor Modulo Central 1/2
02- Cotovelo Latão 90° 1/2 npt. 02-
Registro Italiano Reto 1/2 m/f. 02- Valvula
de Retenção 1/2 x 7 /16. 02- Pig-Tail
Borr. P-13 0,50ctms. 02- Suporte para
Coletor. 04 - Bucha e Parafuso S-10 de
Parede. 2- cone borboleta. Garantia de
12 meses.

 UNIDADE Salvador/BA 4 4 462,93 1.851,72

Objeto: TORNEIRA MONOCOMANDO
DE PAREDE PARA COZINHA.

Descrição Detalhada: Spray com
acionamento por alavanca. Possui spray
com giro de 360 graus na horizontal que
pode ser utilizado para lavagem de
objetos onde a saída principal não
alcança. Possui alavanca para
acionamento do fluxo de água. Spray
com acionamento por alavanca. Possui
spray com giro de 360 graus na
horizontal que pode ser utilizado para
lavagem de objetos onde a saída
principal não alcança. Possui alavanca
para acionamento do fluxo de água.
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122

Utilização: Cozinha / Área Gourmet
/Churrasqueira. Acabamento: Camada
Tripla de Cromo. Material: Metal Brass
(Latão cobreado). Qualidade: Material e
reparos de altíssima durabilidade
(inclusive em região com Maresia. Tipo:
Gourmet. Saídas de água: 1 principal + 1
spray. Reparo interno: Cartucho
cerâmico. Pressão para funcionamento:
De 3 a 122 M.C.A. Altura: 50 cm.
Comprimento total: 30 cm. Altura da base
até a saída de água principal: 12 cm.
Diâmetro da base: 3 cm. Distância
horizontal da base da torneira até a saída
de água principal: 21 cm. Distância entre
o centro da tubulação até a fixação
superior: 19 cm. Distância da fixação
superior até o ponto mais alto da torneira:
27 cm. 01- Coletor Modulo Central 1/2
02- Cotovelo Latão 90° 1/2 npt. 02-
Registro Italiano Reto 1/2 m/f. 02- Valvula
de Retenção 1/2 x 7 /16. 02- Pig-Tail
Borr. P-13 0,50ctms. 02- Suporte para
Coletor. 04 - Bucha e Parafuso S-10 de
Parede. 2- cone borboleta. Garantia de
12 meses.

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 4 4 462,93 1.851,72

123

Objeto: TORNEIRA DE PAREDE PARA
COZINHA

Descrição Detalhada: Torneira clínica de
parede com alavanca acionamento
cotovelo que proporciona higiene pois
evita a contaminação cruzada. De acordo
com a Norma NBR9050. Sistema de
abertura com mecanismo cerâmico de ¼
de volta, facilidade na abertura e maior
durabilidade e resistência.Garantia de 12
meses.

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 5 5 118,86 594,30

124

Objeto: TORNEIRA DE PAREDE PARA
COZINHA

Descrição Detalhada: Torneira clínica de
parede com alavanca acionamento
cotovelo que proporciona higiene pois
evita a contaminação cruzada. De acordo
com a Norma NBR9050. Sistema de
abertura com mecanismo cerâmico de ¼
de volta, facilidade na abertura e maior
durabilidade e resistência.Garantia de 12
meses.

 UNIDADE

Salvador/BA 6

12 118,86 1.426,32Santo Antônio de
Jesus/BA

6

125

Objeto: TORNEIRA DE MESA
ACIONAMENTO POR PEDAL

Descrição Detalhada: Torneira gourmet
acionada com pedal elétrico de aço
inoxidável, indicado para ambientes que
não é permitido o contato manual com a
bica, para evitar contaminação cruzada
na hora de atender o paciente. Com
ducha de água fria e quente, Indicado
para consultórios, clinicas, restaurantes,
hospitais, laboratórios e para outros tipos
de ambientes. Evita o contato manual e
contaminação cruzada. Proporciona
economia de até 70% de água, não
acompanha bica. Garantia 12 meses.

 UNIDADE

Salvador/BA 2

5 337,95 1.689,75
Salvador/BA 3
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126

Objeto: ESTEIRA RETA PERFURADA
PARA FORNO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Esteira reta
perfurada, fabricada em alumínio,
dimensões exatas de 25mm altura x
670mm profundidade x 580mm largura
devido à compatibilidade com o forno
PRP-8000 e o peso deve ser 1,6kg
conforme indicação do fabricante do
forno. Garantia de 12 meses.

 UNIDADE Salvador/BA 1 1 169,07 169,07

127

Objeto: FORMA/ASSADEIRA
RETANGULAR Nº 4.

Descrição Detalhada: Forma/ assadeira
retangular nº 4 específica para bolos,
tortas, assados, fabricada em alumínio,
dimensões aproximadas 27 cm x 38cm x
6cm, medida da borda 1cm. Garantia de
12 meses.

 UNIDADE Salvador/BA 5 5 30,00 150,00

128

Objeto: FORMA/ASSADEIRA
RETANGULAR Nº 4.

Descrição Detalhada: Forma/ assadeira
retangular nº 4 específica para bolos,
tortas, assados, fabricada em alumínio,
dimensões aproximadas 27 cm x 38cm x
6cm, medida da borda 1cm. Garantia de
12 meses.

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 10 10 30,00 300,00

129

Objeto: BANQUETA

Descrição Detalhada: BANQUETA,
MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA,
TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL
BASE ASSENTO MADEIRA BRUTA,
ACABAMENTO ESTRUTURA
LAMINADO MELAMÍNICO,
CARACTERÍSTICA ASSENTO
CIRCULAR MADEIRA,
REVESTIMENTO ASSENTO COURO
SINTÉTICO, ALTURA 70

 UNIDADE Salvador/BA 5 5 82,99 414,95

130

Objeto: BANQUETA

Descrição Detalhada: BANQUETA,
MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA,
TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL
BASE ASSENTO MADEIRA BRUTA,
ACABAMENTO ESTRUTURA
LAMINADO MELAMÍNICO,
CARACTERÍSTICA ASSENTO
CIRCULAR MADEIRA,
REVESTIMENTO ASSENTO COURO
SINTÉTICO, ALTURA 70

 UNIDADE Irecê/BA 30 30 82,99 2.489,70

131

Objeto: Estadiômetro compacto

Descrição Detalhada: Estadiômetro
compacto (campo de medição 0 - 220cm)
utilizado para aferição de altura,
composto por três partes: suporte de
fixação, fita retrátil e base com visor
frontal, para fixação na parede, resolução
em milímetros.

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 286,04 286,04

Objeto: Trena Antropométrica



Termo CCL.EUN 2002513         SEI 23291.001202/2020-06 / pg. 34

132

Descrição Detalhada: Trena
antropométrica utilizada para aferição de
perímetros corporais, feita com fibra de
vidro inelástica, retração automática, com
trava de retenção, amplitude de medição
de 0cm até o mínimo de 150cm,
resolução da escala em milímetros.

 UNIDADE Salvador/BA 2 2 50,39 100,78

133

Objeto: Trena Antropométrica

Descrição Detalhada: Trena
antropométrica utilizada para aferição de
perímetros corporais, feita com fibra de
vidro inelástica, retração automática, com
trava de retenção, amplitude de medição
de 0cm até o mínimo de 150cm,
resolução da escala em milímetros.

 UNIDADE Jequié/BA 3 3 50,39 151,17

134

Objeto: Trena Antropométrica

Descrição Detalhada: Trena
antropométrica utilizada para aferição de
perímetros corporais, feita com fibra de
vidro inelástica, retração automática, com
trava de retenção, amplitude de medição
de 0cm até o mínimo de 150cm,
resolução da escala em milímetros.

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 50,39 50,39

135

Objeto: Balança Digital

Descrição Detalhada: Balança digital
com analisador corporal (pesagem e
medição do percentual de Gordura,
Massa Muscular, Massa Óssea e Água
Corporal); Visor display digital;
Plataforma de vidro temperado; Unidade
de medida kg; Peso suportado 180kg;
digital, alimentação bateria.

Garantia de 1 ano.

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 205,39 205,39

136

Objeto: Dosímetro de ruído digital sem fio

Descrição Detalhada: Dosímetro de ruído
digital sem fio, normas IEC 61252, ANSI
1.25, NR-15 e NHO-01 tipo 2, bateria
recarregável, ponderação em frequência
A/C/Z, ponderação temporal fast, slow e
impulse, 3 dosimetrias simultâneas,
ajuste de horário de almoço, microfone
em aço inox, 30 eventos e 94 parâmetros
de medição. Atende as normas nacionais
e internacionais. Microfone sem fio
incorporado ao equipamento;
Ponderação A, C e Z / Fast, Slow e
Impulse; com certificado de calibração

 UNIDADE Salvador/BA 1 1 3.353,18 3.353,18

137

Objeto: Lupa de bancada com
iluminação

Descrição Detalhada: Lupa de bancada
em formato redondo com iluminação LED
inclusa, tensão 220volts ou bivolt. Lente
de vidro cristal com diâmetro 127mm,
com poder de ampliação mínimo de 8
vezes. corpo em metal, pescoço
articulado e base para fixação tipo
morsa. Braço com extensão mínima de
90cm e Altura da lupa mínimo 60cm.
Garantia de 06 meses contra defeito de

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 6 6 387,98 2.327,88
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fabricação.

138

Objeto: MULTIMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: TRUE RMS
Display LCD/Contagem: 3 5/6
Dígitos/6000 Escalas de medidas de
tensão DC: 6/60/600/1000V Escalas de
medidas de tensão AC: 6/60/600/750V
Escalas de medidas de corrente DC:
600µ/6000µ/60m/600m/6A/10A Escalas
de medidas de corrente AC:
600µ/6000µ/60m/600m/6A/10A Escalas
de medidas de resistência:
600/6k/60k/600k/6M/40MO Escalas de
medidas de capacitância:
100n/1000n/10µ/100µ/1000µ/10m/30m
Escalas de medidas de frequência:
10/100/1000/10k/100k/1000k/10M/20M
Precisão básica: 0,5% Categoria de
Segurança: CAT III 600V Alimentação:
2x 1,5 AAA

 UNIDADE

Camaçari/BA 1

2 316,18 632,36Santo Antônio de
Jesus/BA

1

139

Objeto: Geofone Equipamentos diversos
para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos
diversos para serviços profissionais, tipo
Geofone eletrônico, padrão
digital/display gráfico/10 leituras/filtro
ruído, uso localizar vazamentos em
tubulações de água sob pre,
características adicionais 1 haste de
escuta/bolsa transporte/cinta sustentação

445694 UNIDADE Salvador/BA 1 1 7.731,90 7.731,90

140

Objeto: FURADEIRA

Descrição Detalhada: TIPO IMPACTO E
PARAFUSADEIRA, VELOCIDADE 400
A 1.200, CAPACIDADE PERFURAÇÃO
CONCRETO 12, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO AÇO 10, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO MADEIRA 25. Bateria
de íons de lítio de 12 V de potência.
Fonte de Energia: Bateria, Rede Elétrica,
Tipo de Pilha ou Bateria: Íons de Lítio,
Voltagem: Bivolt, Diferenciais da
Parafusadeira: Ideal para uso em locais
de difícil acesso. Material: Aço, Plástico.

335346 UNIDADE

Camaçari/BA 1

2 495,11 990,22
Salvador/BA 1

141

Objeto: Furadeira de multifuso industrial

Descrição Detalhada: furadeira de
multifuso é indicada para furações em
chapas e vigas de metal e chassis de
caminhão. Possui peso razoável e é
munida de um motor com velocidade e
torque de extrema força. Fabricada em
material de qualidade, sua durabilidade é
maior e sua resistência é superior.
Acompanha:
01 chave fixa 8 mm;
03 chaves Allen 2,5 – 5 mm;
01 reservatório de óleo;
01 proteção contra cavacos;
01 corrente de segurança;
Maleta

16560 UNIDADE Salvador/BA 1 1 504,22 504,22

Objeto: Martelete Salvador/BA 1
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142

Descrição Detalhada: Martelete, tipo
rompedor, capacidade perfuração aço
13, capacidade perfuração madeira 30,
capacidade perfuração concreto 20,
potência 1.050, capacidade impactos 0 a
2.800, rotação 0 a 850, peso 5, tensão
alimentação 220, características
adicionais força impacto 10 joule

277432 UNIDADE
Salvador/BA 1

2 788,51 1.577,02

143

Objeto: Parafusadeira pneumática
manual

Descrição Detalhada: Parafusadeira
pneumática manual, velocidade 1.800,
torque 1,40 a 4,80, sentido rotação
reversível (horário e anti-horário), peso
1,2, comprimento 208, características
adicionais conexão de 1/4 pol para
alimentação de ar, sistema (falta
complementação).

244332 UNIDADE

Salvador/BA 1

2 495,00 990,00
Salvador/BA 1

144

Objeto: Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira, tipo
pistola eletrônica, velocidade reversível,
rotação progressiva até 650, potência
650, voltagem 220, características
adicionais encaixe sextavado 1/4, rosca
atpe 8 mm

250224 UNIDADE Salvador/BA 1 1 690,71 690,71

145

Objeto: Morsa de bancada

Descrição Detalhada: Morsa/ torno de
bancada de 4” é indicada para utilização
em oficinas, serralheria, ferramentarias e
para segurar peças e equipamentos em
construções civis, e na montagem e
desmontagem de componentes. Possui
base giratória com bigorna para
operações de percussão, tornando a
posição de trabalho mais confortável,
pois o torno permite giro em relação à
base. Características: base giratória com
bigorna; projetado para fixação de peças
em posição conveniente para
processamento; mordente removível com
relevo; medida: 4” – 100mm.

19020 UNIDADE Salvador/BA 1 1 175,11 175,11

146

Objeto: Motosserra

Descrição Detalhada: Motosserra,
aplicação motopoda, 60 cilindradas,
potência mínima: 1,4kW / 1,9hp,
velocidade máxima na potência
encontrada: 9000rpm, velocidade em
marcha lenta: 3000rpm, vela de ignição:
Ngk BPMR7A, Champion RCJ7Y-,
espaço do eletrodo: 0,5mm /
0,02"Lubrificantes:-, volume do tanque de
óleo: 0,2lit / 0,09, Pinta (Eua). Tipo de
bomba de óleo Motosserra robusta e
potente, da classe de 60 cilindradas.
Indicado para usuários ocasionas e
aplicações que requerem elevada
potência, especialmente o abate de
árvores e corte de toras. O sistema
LowVib de amortecimento das vibrações
faz com que seja confortável de usar,
mesmo em longos períodos de trabalho.

400669 UNIDADE

Salvador/BA 1

2 2.003,80 4.007,60
Salvador/BA 1
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Garantia mínima de 12 meses contra
defeito de fabricação.

147

Objeto: Escada Extensiva Fibra De Vidro
3.60X 6.00 Mts

Descrição Detalhada: Escada Extensiva
Fibra De Vidro 3.60X 6.00 M. Possuem
Faixas de Segurança em amarelo e preto
nas laterais. Sapatas de Borracha
antiderrapante. Peso 17 kg. Capacidade
de carga: até 120 kg.

222422 UNIDADE

Salvador/BA 1

2 873,00 1.746,00
Salvador/BA 1

148

Objeto: Escada Extensiva Fibra De Vidro
3.60X 6.00 Mts

Descrição Detalhada: Escada Extensiva
Fibra De Vidro 3.60X 6.00 M. Possuem
Faixas de Segurança em amarelo e preto
nas laterais. Sapatas de Borracha
antiderrapante. Peso 17 kg. Capacidade
de carga: até 120 kg.

222422 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 873,00 873,00

149

Objeto: ARCO SERRA

Descrição Detalhada: LÂMINA SERRA
STANDARD 12 POLEGADAS,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO,
TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, TAMANHO 12, TIPO
REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE
CORTE DE 90 MM

311040 UNIDADE

Salvador/BA 1

6 22,75 136,50
Salvador/BA 5

150

Objeto: ARCO SERRA

Descrição Detalhada: LÂMINA SERRA
STANDARD 12 POLEGADAS,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO,
TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, TAMANHO 12, TIPO
REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE
CORTE DE 90 MM

311040 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 22,75 22,75

151

Objeto: CHAVE ALLEN

Descrição Detalhada: jogo de chave
sextavada com 8 peças apresentando
perfil de corpo em “L”. Material de
fabricação aço cromo vanádio com
acabamento niquelado ou fosforizado
para proteger contra oxidação. Garantia
mínima de 06 (seis) meses contra defeito
de fabricação.
Medidas das chaves: 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 8mm, 10mm, 12mm e 14mm.

 JOGO

Camaçari/BA 1

4 108,93 435,72

Salvador/BA 2

Salvador/BA 1

152

Objeto: CHAVE ALLEN

Descrição Detalhada: jogo de chave
sextavada com 8 peças apresentando
perfil de corpo em “L”. Material de
fabricação aço cromo vanádio com
acabamento niquelado ou fosforizado
para proteger contra oxidação. Garantia
mínima de 06 (seis) meses contra defeito
de fabricação.
Medidas das chaves: 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 8mm, 10mm, 12mm e 14mm.

 JOGO Paulo Afonso/BA 1 1 108,93 108,93

Objeto: JOGO DE FERRAMENTAS Camaçari/BA 1
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Objeto: JOGO DE FERRAMENTAS
MANUAIS

Descrição Detalhada: Quantidade de
peças: 189 Material da ferramenta: Aço
SAE 1045 e Plástico Material da caixa:
Plástico PVC Dimensões da caixa
fechada: 24,5cm x 24,5cm x 10,5cm
Peso: 3,08kg Cor: Preto e Amarelo
CONTENDO: 1 Chave Inglesa 154mm
6"" 4 Chaves combinadas 6-7, 8-9, 10-
11, 12-13mm 16 Chaves Hexagonais
Allen Métricas e SAE 1 Chave Catraca
com 3 posições 1 Broca de suporte
magnético 60mm(L) 1 Mini-Nível 125mm
5"" 50 pontas de chave de fenda 25mm
com 1 adaptador 1 Chave Catraca 3/8"" 1
Barra de extensão 3/8"" x 70mm 14
Soquetes - 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /
13mm - 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 15/32”,
1/2"" 4 Soquetes - 14 / 15mm - 5/8”, 9/16”
1 Tubo guia 3/8”: 21mm (13/16”) 1
Adaptador 1/4” x 3/8” 4 Chaves de
precisão (+) 2,4 2,0 (-)2,0 2,4 1 Estilete
9mm 10 Lâminas 9mm 1 Tesoura 5-1/2""
1 Chaveiro com Led (Bateria não inclusa)
1 Alicate de bico fino 150mm 6"" 1
Alicate de corte diagonal 150mm 6"" 4
Grampos 70 Fixadores

 JOGO

Camaçari/BA 1

3 275,86 827,58

Salvador/BA 1

Salvador/BA 1

154

Objeto: JOGO DE FERRAMENTAS
MANUAIS

Descrição Detalhada: Quantidade de
peças: 189 Material da ferramenta: Aço
SAE 1045 e Plástico Material da caixa:
Plástico PVC Dimensões da caixa
fechada: 24,5cm x 24,5cm x 10,5cm
Peso: 3,08kg Cor: Preto e Amarelo
CONTENDO: 1 Chave Inglesa 154mm
6"" 4 Chaves combinadas 6-7, 8-9, 10-
11, 12-13mm 16 Chaves Hexagonais
Allen Métricas e SAE 1 Chave Catraca
com 3 posições 1 Broca de suporte
magnético 60mm(L) 1 Mini-Nível 125mm
5"" 50 pontas de chave de fenda 25mm
com 1 adaptador 1 Chave Catraca 3/8"" 1
Barra de extensão 3/8"" x 70mm 14
Soquetes - 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /
13mm - 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 15/32”,
1/2"" 4 Soquetes - 14 / 15mm - 5/8”, 9/16”
1 Tubo guia 3/8”: 21mm (13/16”) 1
Adaptador 1/4” x 3/8” 4 Chaves de
precisão (+) 2,4 2,0 (-)2,0 2,4 1 Estilete
9mm 10 Lâminas 9mm 1 Tesoura 5-1/2""
1 Chaveiro com Led (Bateria não inclusa)
1 Alicate de bico fino 150mm 6"" 1
Alicate de corte diagonal 150mm 6"" 4
Grampos 70 Fixadores

 JOGO Paulo Afonso/BA 1 1 275,86 275,86

155

Objeto: Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Jogo chaves
combinada em polegadas perfeita para
apertar e desapertar parafusos, porcas
sextavadas ou quadradas. Composição
16 peças do Jogo: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16;
1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8;
15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.1/4 Pol. Material

229603 CONJUNTO

Camaçari/BA 1

4 275,43 1.101,72

Salvador/BA 1

Salvador/BA 2
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de fabricação aço cromo vanádio e
acabamento cromo fosco. Posição da
cabeça lado estrela 15 graus. Fabricadas
conforme normas DIN 3113 forma A, ISO
3318 e ISO 7738. Garantia de 06 (seis)
meses contra defeito de fabricação.

Salvador/BA 2

156

Objeto: Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Jogo chaves
combinada em polegadas perfeita para
apertar e desapertar parafusos, porcas
sextavadas ou quadradas. Composição
16 peças do Jogo: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16;
1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8;
15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.1/4 Pol. Material
de fabricação aço cromo vanádio e
acabamento cromo fosco. Posição da
cabeça lado estrela 15 graus. Fabricadas
conforme normas DIN 3113 forma A, ISO
3318 e ISO 7738. Garantia de 06 (seis)
meses contra defeito de fabricação.

229603 CONJUNTO Paulo Afonso/BA 1 1 275,43 275,43

157

Objeto: Serra copo

Descrição Detalhada: Jogo de serra copo
ideal para madeira, gesso e PVC. O jogo
é composto de 11 peças sendo 8 copos
em aço nos tamanhos: 3/4" (19mm), 7/8"
(22mm), 1.1/8" (29mm), 1.1/4" (32mm),
1.1/2" (38mm), 1.3/4" (44mm), 2" (51mm),
2.1/2" (64mm), chave allen 1/4" e mandril
1/4" e 3/8". Acompanha maleta de
guarda e transporte. Garantia de 6 meses
contra defeito de fabricação.

39519 CONJUNTO

Camaçari/BA 1

3 615,11 1.845,33

Salvador/BA 1

Salvador/BA 1

158

Objeto: Serra copo

Descrição Detalhada: Jogo de serra copo
ideal para madeira, gesso e PVC. O jogo
é composto de 11 peças sendo 8 copos
em aço nos tamanhos: 3/4" (19mm), 7/8"
(22mm), 1.1/8" (29mm), 1.1/4" (32mm),
1.1/2" (38mm), 1.3/4" (44mm), 2" (51mm),
2.1/2" (64mm), chave allen 1/4" e mandril
1/4" e 3/8". Acompanha maleta de
guarda e transporte. Garantia de 6 meses
contra defeito de fabricação.

39519 CONJUNTO Paulo Afonso/BA 1 1 615,11 615,11

159

Objeto: Broca

Descrição Detalhada: Broca, material
aço carbono, aplicação marcenaria. Jogo
composto por 400 peças, peso: 15kg,
sendo elas:
24 Broca para Aço 1,5 x 40mm
36 Broca para Aço 2 x 49mm
36 Broca para Aço 2,5 x 57mm
36 Broca para Aço 3 x 61mm
12 Broca para Aço 3,25 x 65mm
24 Broca para Aço 3,5 x 70mm
36 Broca para Aço 4 x 75mm
12 Broca para Aço 4,25 x 80mm
12 Broca para Aço 4,5 x 80mm
36 Broca para Aço 5 x 86mm
06 Broca para Aço 5,5 x 93mm
12 Broca para Aço 6 x 93mm
06 Broca para Aço 6,5 x 101mm
06 Broca para Aço 6,8 x 109mm

274463 JOGO

Camaçari/BA 1

4 70,50 282,00

Salvador/BA 1

Santo Antônio de
Jesus/BA

1
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06 Broca para Aço 7 x 109mm
06 Broca para Aço 7,5 x 109mm
12 Broca para Aço 8 x 117mm
03 Broca para Aço 8,5 x 117mm
03 Broca para Aço 9 x 125mm
04 Broca para Aço 9,5 x 125mm
03 Broca para Aço 10 x 133mm
03 Broca para Aço 10,2 x 133mm
03 Broca para Aço 10,5 x 133mm
03 Broca para Aço 11 x 142mm
03 Broca para Aço 11,5 x 142mm
03 Broca para Aço 12 x 151mm
12 Broca para Concreto 4 x 75mm
12 Broca para Concreto 5 x 85mm
12 Broca para Concreto 6 x 100mm
12 Broca para Concreto 8 x 120mm
03 Broca para Concreto 10 x 150mm
03 Broca para Concreto 12 x 150mm

Salvador/BA 1

160

Objeto: Broca

Descrição Detalhada: Broca, material
aço carbono, aplicação marcenaria. Jogo
composto por 400 peças, peso: 15kg,
sendo elas:
24 Broca para Aço 1,5 x 40mm
36 Broca para Aço 2 x 49mm
36 Broca para Aço 2,5 x 57mm
36 Broca para Aço 3 x 61mm
12 Broca para Aço 3,25 x 65mm
24 Broca para Aço 3,5 x 70mm
36 Broca para Aço 4 x 75mm
12 Broca para Aço 4,25 x 80mm
12 Broca para Aço 4,5 x 80mm
36 Broca para Aço 5 x 86mm
06 Broca para Aço 5,5 x 93mm
12 Broca para Aço 6 x 93mm
06 Broca para Aço 6,5 x 101mm
06 Broca para Aço 6,8 x 109mm
06 Broca para Aço 7 x 109mm
06 Broca para Aço 7,5 x 109mm
12 Broca para Aço 8 x 117mm
03 Broca para Aço 8,5 x 117mm
03 Broca para Aço 9 x 125mm
04 Broca para Aço 9,5 x 125mm
03 Broca para Aço 10 x 133mm
03 Broca para Aço 10,2 x 133mm
03 Broca para Aço 10,5 x 133mm
03 Broca para Aço 11 x 142mm
03 Broca para Aço 11,5 x 142mm
03 Broca para Aço 12 x 151mm
12 Broca para Concreto 4 x 75mm
12 Broca para Concreto 5 x 85mm
12 Broca para Concreto 6 x 100mm
12 Broca para Concreto 8 x 120mm
03 Broca para Concreto 10 x 150mm
03 Broca para Concreto 12 x 150mm

274463 JOGO Paulo Afonso/BA 2 2 70,50 141,00

Objeto: Jogo de chave de fenda e philips

Descrição Detalhada: O Jogo de Chaves
de Fenda e Phillips com 100 peças, é
composto por 23 chaves de
fenda/phillips, 01 chave com catraca, 02
chaves offset, 08 chaves de precisão, 06
bits soquetes e 60 bits de 25mm. Material
de fabricação aço cromo-vanádio, com
acabamento cromado e temperado,

Camaçari/BA 1

Salvador/BA 1

Santo Antônio de
Jesus/BA

1
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ponta magnetizada e cabo ergonômico.
Acompanha maleta ou estrutura de
organização e guarda. Garantia de 06
meses contra defeito de fabricação.

Composição:
07 - Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 -
3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6
06 - Chaves de fenda cruzada: PH0x3 -
PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 -
PH2x6
06 - Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 -
T20x3 - T25x4 - T30x4
04 - Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 -
S2x4 - S6x6
01 - Chave Catraca
02 - Chaves de precisão 50mm fenda:
3/32 - 1/8
02 - Chaves de precisão 50mm phillips:
PH00 - PH0
04 - Chaves de precisão 50mm torks: T6
- T7 - T8 - T10
02 - Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2
06 - Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 -
11/32 - 3/8 - 7/16:
10 - Bits fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 -
3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16
10 - Bits fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1
- PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 -
PH3
10 - Bits pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1
- PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3
10 - Bits torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 -
T25 - T27 - T30 - T35 - T40
16 - Bits hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 -
1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 -
H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
04 – Bits quadrado: S0 - S1 - S2 - S3"

32760 JOGO

Salvador/BA 1

4 176,30 705,20

162

Objeto: Jogo de chave de fenda e philips

Descrição Detalhada: O Jogo de Chaves
de Fenda e Phillips com 100 peças, é
composto por 23 chaves de
fenda/phillips, 01 chave com catraca, 02
chaves offset, 08 chaves de precisão, 06
bits soquetes e 60 bits de 25mm. Material
de fabricação aço cromo-vanádio, com
acabamento cromado e temperado,
ponta magnetizada e cabo ergonômico.
Acompanha maleta ou estrutura de
organização e guarda. Garantia de 06
meses contra defeito de fabricação.

Composição:
07 - Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 -
3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6
06 - Chaves de fenda cruzada: PH0x3 -
PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 -
PH2x6
06 - Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 -
T20x3 - T25x4 - T30x4
04 - Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 -
S2x4 - S6x6
01 - Chave Catraca
02 - Chaves de precisão 50mm fenda:
3/32 - 1/8

32760 JOGO Paulo Afonso/BA 1 1 176,30 176,30
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02 - Chaves de precisão 50mm phillips:
PH00 - PH0
04 - Chaves de precisão 50mm torks: T6
- T7 - T8 - T10
02 - Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2
06 - Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 -
11/32 - 3/8 - 7/16:
10 - Bits fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 -
3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16
10 - Bits fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1
- PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 -
PH3
10 - Bits pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1
- PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3
10 - Bits torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 -
T25 - T27 - T30 - T35 - T40
16 - Bits hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 -
1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 -
H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
04 – Bits quadrado: S0 - S1 - S2 - S3"

163

Objeto: Maleta de ferramentas

Descrição Detalhada: kit de ferramentas
com maleta de alumínio com 4 divisórias
internas. Inclui 186 ferramentas
profissionais de alta qualidade
acomodadas em uma maleta com rodas
e alça telescópica. Material: alumínio,
plástico ABS, cromo vanádio. Garantia
de 12 meses contra defeito de
fabricação.

Composição:
01 - adaptador borboleta.
01 - adaptador magnético.
01 - alicate de corte.
01 - alicate bomba d´água 10".
01 - alicate de bico longo.
01 - alicate ford.
01 - tesoura.
01 - alicate desencapador de fios.
02 - bastões de cola quente.
01 - cabo de força "t" - 1/4".
01 - chave ajustável.
01 - chaves catracas reversíveis com
encaixe: 1/4".
01 - chaves catracas reversíveis com
encaixe: 1/2".
01 - chave adaptadora com cabo encaixe
1/4".
06 - chaves philips: ph0 x 75mm, ph0 x
100 mm, ph1 x 75mm, ph2 x 38mm, ph2 x
100 mm, ph3 x 150mm.
05 - chaves fenda: 3" x 75mm, 3" x
100mm, 5" x 75mm, 6" x 38mm, 6" x
100mm.
02 - chave de fenda de alta tensão : 4" x
100 mm, 5" x 125mm.
01 - chave de philips de alta tensão: ph1
x 100mm.
01 - chave de teste 100 – 250v.
01 - chave adaptadora catraca com cabo.
10 - chaves combinadas: 6mm, 8mm,
10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm,
15mm, 17mm, 19mm.
01 - estilete trapezoidal.

8664 UNIDADE

Salvador/BA 1

2 1.106,83 2.213,66
Salvador/BA 1
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01 - extensor magnético 5 lbs.
02 - extensão de encaixe 1/4" x 3", 1/4" x
5" 1 extensão flexível de 4".
01 - extensão de encaixe 1/2" x 5".
01 - extensão de 10".
01 - extensão cabo "t" com encaixe de
1/2".
01 - fita isolante preta. 2 grampos para
marceneiro.
02 - juntas universais: 1/4" e 1/2".
01 - martelo unha.
01 - pistola de cola quente.
01 - régua com 3 níveis.
01 - trena de 5 metros.
17 - soquetes encaixe 1/2": 10mm,
11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm,
16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm,
21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm,
30mm.
12 - soquetes encaixe 1/4": 4mm, 4,5mm,
5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm,
10mm, 11mm, 12mm, 13mm.
02 - soquetes de vela: 16mm, 21mm.
01 - jogo de chave Allen com 9 peças:
1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 8mm, 10 mm.
01 - jogo de chaves de precisão com 6
peças : philips ph0, philips ph1, fenda
1mm, fenda 1,4mm, fenda 1,8mm, fenda
2,4mm.
24 - bits sendo: 5 bits philips: ph0, ph1,
ph2, ph3, ph4.

164

Objeto: Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto
ferramentas, componentes 75 peças:
brocas, bits, soquetes, escareador, punç,
aplicação manutenção em geral,
características adicionais maleta
compacta, segue as descrição do
quantitativo e tipo:
11 Brocas HSS-TiN
12 Soquetes
5 Brocas de 3 pontas para madeira
10 Bits de 25mm
10 Pontas de 50mm
1 Ponta alargadora
5 Brocas para concreto
3 Brocas chatas
4 Serras Copo e adaptador
2 Bits de ponta dupla 50mm
1 Suporte magnético
1 Puncionador
2 Suportes de bits
2 Localizadores
1 Trena 3.5m
1 Régua de nível de 200mm
1 Chave manual para parafusamento

450021 UNIDADE Salvador/BA 1 1 284,02 284,02

Objeto: Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto
ferramentas, componentes 75 peças:
brocas, bits, soquetes, escareador, punç,
aplicação manutenção em geral,
características adicionais maleta
compacta, segue as descrição do
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quantitativo e tipo:
11 Brocas HSS-TiN
12 Soquetes
5 Brocas de 3 pontas para madeira
10 Bits de 25mm
10 Pontas de 50mm
1 Ponta alargadora
5 Brocas para concreto
3 Brocas chatas
4 Serras Copo e adaptador
2 Bits de ponta dupla 50mm
1 Suporte magnético
1 Puncionador
2 Suportes de bits
2 Localizadores
1 Trena 3.5m
1 Régua de nível de 200mm
1 Chave manual para parafusamento

450021 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 284,02 284,02

166

Objeto: Maleta de ferramentas

Descrição Detalhada: kit de ferramentas
com maleta de alumínio com 4 divisórias
internas. Inclui 186 ferramentas
profissionais de alta qualidade
acomodadas em uma maleta com rodas
e alça telescópica. Material: alumínio,
plástico ABS, cromo vanádio. Garantia
de 12 meses contra defeito de
fabricação.

Composição:
01 - adaptador borboleta.
01 - adaptador magnético.
01 - alicate de corte.
01 - alicate bomba d´água 10".
01 - alicate de bico longo.
01 - alicate ford.
01 - tesoura.
01 - alicate desencapador de fios.
02 - bastões de cola quente.
01 - cabo de força "t" - 1/4".
01 - chave ajustável.
01 - chaves catracas reversíveis com
encaixe: 1/4".
01 - chaves catracas reversíveis com
encaixe: 1/2".
01 - chave adaptadora com cabo encaixe
1/4".
06 - chaves philips: ph0 x 75mm, ph0 x
100 mm, ph1 x 75mm, ph2 x 38mm, ph2 x
100 mm, ph3 x 150mm.
05 - chaves fenda: 3" x 75mm, 3" x
100mm, 5" x 75mm, 6" x 38mm, 6" x
100mm.
02 - chave de fenda de alta tensão : 4" x
100 mm, 5" x 125mm.
01 - chave de philips de alta tensão: ph1
x 100mm.
01 - chave de teste 100 – 250v.
01 - chave adaptadora catraca com cabo.
10 - chaves combinadas: 6mm, 8mm,
10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm,
15mm, 17mm, 19mm.
01 - estilete trapezoidal.
01 - extensor magnético 5 lbs.
02 - extensão de encaixe 1/4" x 3", 1/4" x

8664 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 1.106,83 1.106,83
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5" 1 extensão flexível de 4".
01 - extensão de encaixe 1/2" x 5".
01 - extensão de 10".
01 - extensão cabo "t" com encaixe de
1/2".
01 - fita isolante preta. 2 grampos para
marceneiro.
02 - juntas universais: 1/4" e 1/2".
01 - martelo unha.
01 - pistola de cola quente.
01 - régua com 3 níveis.
01 - trena de 5 metros.
17 - soquetes encaixe 1/2": 10mm,
11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm,
16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm,
21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm,
30mm.
12 - soquetes encaixe 1/4": 4mm, 4,5mm,
5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm,
10mm, 11mm, 12mm, 13mm.
02 - soquetes de vela: 16mm, 21mm.
01 - jogo de chave Allen com 9 peças:
1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 8mm, 10 mm.
01 - jogo de chaves de precisão com 6
peças : philips ph0, philips ph1, fenda
1mm, fenda 1,4mm, fenda 1,8mm, fenda
2,4mm.
24 - bits sendo: 5 bits philips: ph0, ph1,
ph2, ph3, ph4.

167

Objeto: Jogo de ferramentas com maleta

Descrição Detalhada: Jogo de
ferramentas com maleta compostos por
18 peças produzidas em aço carbono
PP, ABS e TPR. As ferramentas devem
possuir cabo ergonômico e acomodado
em maleta de manutenção e guarda.
Garantia de 06 meses contra defeito de
fabricação. Composição:
05 - Chaves Hexagonal (2,3,4,5,6mm);
02 - Chaves de Fenda de precisão 3.0(±);
02 - Chaves Philips 6* 100 (±);
01 - Alicate 6"
01 - Chave de Teste;
01 - Chave Ajustável 8"
01 - Martelo (227g);
01 - Fita Isolante;
01 - Trena (2m);
01 - Lanterna;
01 - Estilete;

 CONJUNTO Salvador/BA 1 1 171,72 171,72

168

Objeto: Jogo de ferramentas com maleta

Descrição Detalhada: Jogo de
ferramentas com maleta compostos por
18 peças produzidas em aço carbono
PP, ABS e TPR. As ferramentas devem
possuir cabo ergonômico e acomodado
em maleta de manutenção e guarda.
Garantia de 06 meses contra defeito de
fabricação. Composição:
05 - Chaves Hexagonal (2,3,4,5,6mm);
02 - Chaves de Fenda de precisão 3.0(±);
02 - Chaves Philips 6* 100 (±);
01 - Alicate 6"
01 - Chave de Teste;

 CONJUNTO Paulo Afonso/BA 1 1 171,72 171,72
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01 - Chave Ajustável 8"
01 - Martelo (227g);
01 - Fita Isolante;
01 - Trena (2m);
01 - Lanterna;
01 - Estilete;

169

Objeto: Jogo chaves de fenda de
precisão

Descrição Detalhada: Jogo chaves de
fenda de precisão 6 peças com haste em
aço cromado, ranhuras que conferem
maior aderência e transmissão de força,
ponta em aço temperado de alta
resistência e apoio superior giratório que
facilita a execução do trabalho.
Acompanha estojo plástico. Aplicação
componentes eletrônicos. Garantia
mínima de 06 (seis) meses contra defeito
de fabricação.
Composição:
04 - fenda (1,4 mm, 2,0 mm, 2,4 mm e 3,0
mm)
02 - philips (nº 0 - 1/8 e n° 1 - 3/16)

 UNIDADE Salvador/BA 1 1 33,17 33,17

170

Objeto: Jogo chaves de fenda de
precisão

Descrição Detalhada: Jogo chaves de
fenda de precisão 6 peças com haste em
aço cromado, ranhuras que conferem
maior aderência e transmissão de força,
ponta em aço temperado de alta
resistência e apoio superior giratório que
facilita a execução do trabalho.
Acompanha estojo plástico. Aplicação
componentes eletrônicos. Garantia
mínima de 06 (seis) meses contra defeito
de fabricação.
Composição:
04 - fenda (1,4 mm, 2,0 mm, 2,4 mm e 3,0
mm)
02 - philips (nº 0 - 1/8 e n° 1 - 3/16)

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 2 2 33,17 66,34

171

Objeto: Jogo de chave de precisão

Descrição Detalhada: jogo de chave de
precisão com 30 pontas, com cabo
emborrachado e ponta imantada,
fabricado em aço carbono. Acompanha
estojo de fácil manipulação e guarda.
Grantia de 06 meses contra defeito de
fabricação. Composição:
07 - Bits de fenda 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5
/ 4mm
09 - Bits de torx t4 / t5 / t6 / t7 / t8 / t9 / t10 /
t15 / t20
04 - Bits de Phillips ph00 / ph0 / ph1 / ph2
06 - Bits de Allen (hexagonal) h1 / h1,5 /
h2 / h2,5 / h3 / h4
01 - Bit estrela 3mm
01 - Bit de fenda triangular 3mm
01 - Bit Spanner 2,6mm
01 - Bit de fenda de pino 1mm

 UNIDADE Salvador/BA 1 1 49,78 49,78

Objeto: Jogo de chave de precisão

Descrição Detalhada: jogo de chave de
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precisão com 30 pontas, com cabo
emborrachado e ponta imantada,
fabricado em aço carbono. Acompanha
estojo de fácil manipulação e guarda.
Grantia de 06 meses contra defeito de
fabricação. Composição:
07 - Bits de fenda 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5
/ 4mm
09 - Bits de torx t4 / t5 / t6 / t7 / t8 / t9 / t10 /
t15 / t20
04 - Bits de Phillips ph00 / ph0 / ph1 / ph2
06 - Bits de Allen (hexagonal) h1 / h1,5 /
h2 / h2,5 / h3 / h4
01 - Bit estrela 3mm
01 - Bit de fenda triangular 3mm
01 - Bit Spanner 2,6mm
01 - Bit de fenda de pino 1mm

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 2 2 49,78 99,56

173

Objeto: Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate universal
comprimento 8 polegadas, com cabeça e
articulação polidas. Material de
fabricação aço cromo vanádio com
tratamento anticorrosivo para diminui a
oxidação. Cabo em formato ergonômico
com isolamento elétrico de 1000V.
Garantia mínima de 03 meses.

 UNIDADE Salvador/BA 1 1 30,55 30,55

174

Objeto: Alicate de inserção (punch down)

Descrição Detalhada: alicate fixador para
keystone e patch panel RJ11 RJ12 e
RJ45 voice Panels. Apresenta
regulagem de pressão e lâmina
destacáveis, ideal para inserção Cabo
UTP Cat5e e Cat 6, Cabos CI e diversos.
Fabricado em material resistente com
empunhadura confortável. Acompanha
um protetor para ponta. Garantia mínima
de 06 meses contra defeito de
fabricação.

 UNIDADE Salvador/BA 1 1 32,69 32,69

175

Objeto: Alicate de corte diagonal

Descrição Detalhada: Alicate de corte
diagonal, comprimento mínimo de 06
polegadas, matéria de fabricação aço
com tratamento anticorrosivo niquelado
ou fosfatizado para diminui a oxidação.
Cabo formato ergonômico e com
isolação elétrica de 1000V para conforto
e segurança. Garantia mínima de 06
(seis) meses contra defeito de fabricação.

 UNIDADE Salvador/BA 1 1 24,56 24,56

176

Objeto: Alicate de crimpagem

Descrição Detalhada: Alicate de crimpar
com catraca e corpo anatômico ideal
para crimpagem de conectores RJ-45,
RJ-11, RJ-12. Fabricado em aço carbono
com lâmina para cortar e decapar os
cabos de rede. Suporta conectores CAT5
e CAT6, também serve para decapar o
revestimento e cortar as sobras do cabo.
Garantia mínima de 03 meses.

 UNIDADE

Salvador/BA 1

4 47,11 188,44Santo Antônio de
Jesus/BA

3

Objeto: Testador de cabo de rede

Descrição Detalhada: testador para cabo
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de redes de computador e telefonia,
destinado a verificar continuidade de fios,
circuito aberto, curto-circuito e tempo de
propagação do sinal através de LEDs na
base e no receptor, 19 LEDs indicadores,
master e remoto separados.
Compatibilidade com conectores RJ11 e
RJ45. Alimentação bateria 9v (inclusa).
Eficiência para teste de cabos de até
300metros. Acompanha capa protetora e
manual de instruções. Garantia de 06
(seis) meses contra defeito de fabricação.

 UNIDADE
Santo Antônio de
Jesus/BA

3 3 64,58 193,74

178

Objeto: Soprador térmico ar quente

Descrição Detalhada: Soprador térmico
de ar quente com no mínimo 02 níveis de
temperatura, indicado para trabalhos
como colagem de plásticos, aquecimento
de materiais, remoção de pinturas,
soldagens, descongelamento de
tubulações com água congelada,
aplicação de termolacres,
envelopamento de veículos e aplicações
em geral. Acompanha 01 bico
Prolongador e Manual(português).
Garantia de 12 (doze) meses contra
defeito de fabricação.

Especificações Técnicas:
Voltagem: 220V
Potência mínimo: 1500W
Regulagem de potência: 2
Temperatura mínima 350 °C e máxima:
600 °C
Fluxo de ar quente: 250 – 550 L/min.
Comprimento mínimo do cabo 1,50cm.

 UNIDADE

Santo Antônio de
Jesus/BA

1

3 215,00 645,00

Salvador/BA 2

179

Objeto: Spray Limpa contatos

Descrição Detalhada: Limpa contatos
para eliminar resíduos de contatos
elétricos com secagem instantânea.
Frasco de 300ml. Validade mínima de 06
meses na entrega do produto.

 UNIDADE

Camaçari/BA 5

30 13,85 415,50

Salvador/BA 5

Salvador/BA 20

180

Objeto: Pilha recarregável 9v

Descrição Detalhada: pilha alcalina
recarregável 9V 450mAh. Alta
durabilidade suportando no mínimo 500
cargas. Certificado pelo Inmetro

 UNIDADE Salvador/BA 5 5 54,96 274,80

181

Objeto: Estanho para solda

Descrição Detalhada: Tubete de fio de
Estanho para Solda para soldar os
componentes em seu circuito elétrico.
Composição da liga 63% Estanho(Sn) /
37% Chumbo(Pb). Diâmetro: 1mm,
Fluxo: Resina "RA”, comprimento: 4m,
peso Líquido: 25g. Possui resistência de
isolamento, sem salpicos, não corrosivo,
com baixo resíduo não necessita sua
remoção. Garantia de 12 meses.

 UNIDADE

Salvador/BA 5

10 10,90 109,00Santo Antônio de
Jesus/BA

5

Objeto: Estanho para solda sem chumbo
(Lead Free)

Descrição Detalhada: Rolo de fio de
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estanho sem chumbo para solda os
componentes em seu circuito elétrico.
Composição da liga 99,7% Estanho(Sn) /
0,3% Cobre(Cu). Diâmetro: 0,8mm,
Núcleo de fluxo de resina a 2% facilita a
solda, peso Líquido: 100g. Possui
resistência de isolamento, menos
salpicos, sem respingos, não corrosivo.
Garantia de 12 meses.

 UNIDADE Salvador/BA 1 1 91,80 91,80

183

Objeto: Estanho para solda sem chumbo
(Lead Free)

Descrição Detalhada: Rolo de fio de
estanho sem chumbo para solda os
componentes em seu circuito elétrico.
Composição da liga 99,7% Estanho(Sn) /
0,3% Cobre(Cu). Diâmetro: 0,8mm,
Núcleo de fluxo de resina a 2% facilita a
solda, peso Líquido: 100g. Possui
resistência de isolamento, menos
salpicos, sem respingos, não corrosivo.
Garantia de 12 meses.

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 2 2 91,80 183,60

184

Objeto: Ferro de solda 20w

Descrição Detalhada: Ferro de solda
20w com cabo plástico confortável e
seguro, ponteira e haste metálica.
Comprimento mínimo do cabo elétrico 01
metro.
Voltagem 220v. Garantia mínima de 06
meses contra defeito de fabricação.

 UNIDADE

Camaçari/BA 4

6 46,31 277,86Santo Antônio de
Jesus/BA

2

185

Objeto: Ferro de solda 30w

Descrição Detalhada: Ferro de solda
com a potência de 30W e tensão de
trabalho de 220V, com cabo confortável e
seguro, ponteira e haste metálica e
certificado pelo Inmetro. Acompanha
suporte de descanso e aquecimento
super rápido. Garantia mínima de 06
(seis) meses contra defeito de fabricação.

 UNIDADE
Santo Antônio de
Jesus/BA

2 2 37,67 75,34

186

Objeto: Suporte para ferro de solda

Descrição Detalhada: Suporte universal
para ferro de solda, acomodar o ferro de
solda protegendo a ponta contra
impactos e evitando queimadura por
contato físico. Base metálica na cor preta,
espiral de ferro cromada e esponja
vegetal.

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 6 6 24,97 149,82

187

Objeto: Suporte para ferro de solda

Descrição Detalhada: Suporte universal
para ferro de solda, acomodar o ferro de
solda protegendo a ponta contra
impactos e evitando queimadura por
contato físico. Base metálica na cor preta,
espiral de ferro cromada e esponja
vegetal.

 UNIDADE
Santo Antônio de
Jesus/BA

4 4 24,97 99,88

188

Objeto: Sugador de solda manual

Descrição Detalhada: Sugador de solda
é ideal para substituição de
componentes em placas de circuito
impresso. O sugador conta com bico  UNIDADE

Santo Antônio de
Jesus/BA

'2 2 28,24 56,48
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removível ESD ou normal e corpo em
alumínio. Sistema de mola independente
do reservatório de resíduos. Garantia
mínima de 06 meses contra defeito de
fabricação.

Jesus/BA

189

Objeto: Sugador de solda elétrico

Descrição Detalhada: Sugador de solda,
bomba de vácuo para dessolda elétrica.
Sucção forte para circuito integrado.
tensão de funcionamento: 220 V,
potência do aquecedor: 30W, potência
eletromagnética: 350W (instantâneo),
Classe de isolamento E, métodos de
trabalho contínuo. Acompanha haste de
perfuração e bicos extras.

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 347,21 347,21

190

Objeto: ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: ALICATE
AMPERÍMETRO
Display LCD/Contagem:3 1/2
Dígitos/2000
Medida de corrente AC: 20/200/1000A
Medida de tensão DC:
200m/20/200/1000V
Medida de tensão AC: 200/750V
Medida de resistência:
200/2k/20k/200k/2MO
Data/Peak Hold P
Mudança de Faixa: Manual
Abertura de Garra: 50mm
Diâmetro do Condutor: 50mm
Precisão Básica 3%
Categoria de Segurança
CAT II 1000V
Alimentação: bateria 9V

 UNIDADE

Salvador/BA 1

3 740,81 2.222,43
Salvador/BA 2

191

Objeto: Alicate amperímetro digital

Descrição Detalhada: Alicate
amperímetro digital portátil, com display
LCD de 3 ½ dígitos, iluminação de fundo,
taxa de amostragem de 3 vezes por
segundo, mudança de faixa manual,
Peak Hold. Realiza medidas de tensão
DC de até 500V, tensão AC até 500V,
corrente AC até 100A, além de realizar
medidas de resistência e testes de
isolação e continuidade. Padrão IEC
1010 com sobretensão a categoria II.
Alimentação por bateria 9V (inclusa).
Acompanha Pontas de Prova (par),
estojo de transporte e manual de
instruções. Garantia de 12 (doze) meses
contra defeito de fabricação.

 UNIDADE

Camaçari/BA 1

3 122,40 367,20
Salvador/BA 2

192

Objeto: SAPATA AJUSTÁVEL PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Sapata Ajustável
utilizada para o nivelamento da torre de
andaime:
- material aço base quadrada 0,12 x 0,12
cm;
- espessura da chapa da base 3mm -
tubo com rosca 1. 1\4;
- tamanho total ( da base até o fim do

219422 UNIDADE

Salvador/BA 12

32 126,14 4.036,48

Camaçari/BA 8

Simões Filho/BA 4

Santo Amaro/BA 4

Santo Antônio de
4
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tubo rosca ) 45 cm ;
- tamanho para regulagem ( até 30cm
altura ); e
- diâmetro do tubo - 30mm ( 3 cm ) Deve
atender à NR-18, NR-35, NBR 6494 e
portarias complementares.

Jesus/BA
4

193

Objeto: SAPATA AJUSTÁVEL PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Sapata Ajustável
utilizada para o nivelamento da torre de
andaime:
- material aço base quadrada 0,12 x 0,12
cm;
- espessura da chapa da base 3mm -
tubo com rosca 1. 1\4;
- tamanho total ( da base até o fim do
tubo rosca ) 45 cm ;
- tamanho para regulagem ( até 30cm
altura ); e
- diâmetro do tubo - 30mm ( 3 cm ) Deve
atender à NR-18, NR-35, NBR 6494 e
portarias complementares.

219422 UNIDADE Paulo Afonso/BA 4 4 126,14 504,56

194

Objeto: RODIZÍO DE RODAS DE
ANDAIME

Descrição Detalhada: Estrutura em aço
galvanizado
- Núcleo da roda maciço aço fundido
- Estrutura da roda: revestida em
poliuretano vermelho
- Diâmetro do tubo 33,4mm
- Altura do tubo para encaixe - 9 cm
- Rolamento esférico na base com bico
para engraxar
- Medida da roda - 6"x 2” - 15cm altura x
5cm largura
- Capacidade de carga 500kg (cada
roda)
- Eletro soldado por processo mig e
pintura por emersão
- Diâmetro do tubo - 42,20mm
- Espessura: 2,65mm
- Peso 3.6 kg (cada unidade)

40282 UNIDADE

Salvador/BA 8

28 126,14 3.531,92

Camaçari/BA 8

Simões Filho/BA 4

Santo Amaro/BA 4

Santo Antônio de
Jesus/BA

4

195

Objeto: RODIZÍO DE RODAS DE
ANDAIME

Descrição Detalhada: Estrutura em aço
galvanizado
- Núcleo da roda maciço aço fundido
- Estrutura da roda: revestida em
poliuretano vermelho
- Diâmetro do tubo 33,4mm
- Altura do tubo para encaixe - 9 cm
- Rolamento esférico na base com bico
para engraxar
- Medida da roda - 6"x 2” - 15cm altura x
5cm largura
- Capacidade de carga 500kg (cada
roda)
- Eletro soldado por processo mig e
pintura por emersão
- Diâmetro do tubo - 42,20mm
- Espessura: 2,65mm
- Peso 3.6 kg (cada unidade)

40282 UNIDADE Paulo Afonso/BA 4 4 126,14 504,56
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Objeto: GUARDA CORPO PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Guarda Corpo
para Andaime Tubular. Medida 1,50 x
1,00 m, Altura: 1,20m. Composta por 4
laterais com rodapés, sendo que 1
dessas peças possui portinhola de
acesso com trinco para seu travamento.
Fabricado de acordo com as normas
NR18 e ABNT6494.

40274 UNIDADE

Camaçari/BA 1

6 1.366,51 8.199,06

Santo Antônio de
Jesus/BA

1

Santo Amaro/BA 1

Salvador/BA 3

197

Objeto: GUARDA CORPO PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Guarda Corpo
para Andaime Tubular. Medida 1,50 x
1,00 m, Altura: 1,20m. Composta por 4
laterais com rodapés, sendo que 1
dessas peças possui portinhola de
acesso com trinco para seu travamento.
Fabricado de acordo com as normas
NR18 e ABNT6494.

40274 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 1.366,51 1.366,51

198

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 02

M PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica
com 2,00 metros de comprimento e
ganchos para a fixação na torre de
andaime.

150158 UNIDADE

Salvador/BA 7

18 321,68 5.790,24

Camaçari/BA 2

Simões Filho/BA 1

Santo Amaro/BA 4

Santo Antônio de
Jesus/BA

4

199

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 02 M
PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica
com 2,00 metros de comprimento e
ganchos para a fixação na torre de
andaime.

150158 UNIDADE Paulo Afonso/BA 4 4 321,68 1.286,72

200

Objeto: PAINEL DE ANDAIME

Descrição Detalhada: Andaimes
fabricados emaço carbono, dimensão:
1,0mx1,5m, diâmetro 42,40 e espessura
2,65mm (Montantes) Carga máx. por
montante: 1500 kgf Carga distribuída 300
kg/mÂ² Acabamento: Pintura em esmalte
sintético.

222416 UNIDADE

Simões Filho/BA 20

120 299,72 35.966,40

Santo Antônio de
Jesus/BA

20

Salvador/BA 60

Santo Amaro/BA 20

201

Objeto: PAINEL DE ANDAIME

Descrição Detalhada: Andaimes
fabricados emaço carbono, dimensão:
1,0mx1,5m, diâmetro 42,40 e espessura
2,65mm (Montantes) Carga máx. por
montante: 1500 kgf Carga distribuída 300
kg/mÂ² Acabamento: Pintura em esmalte
sintético.

222416 UNIDADE Paulo Afonso/BA 20 20 299,72 5.994,40

202

Objeto: PLATAFORMA METÁLICA
PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Piso metálico
1,5x37cm, estrutura em chapa de aço e
pisto antiderrapante;

40274 UNIDADE

Santo Amaro/BA 4

24 249,50 5.988,00

Santo Antônio de
Jesus/BA

4

Salvador/BA 16

Objeto: PLATAFORMA METÁLICA
PARA ANDAIME
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Descrição Detalhada: Piso metálico
1,5x37cm, estrutura em chapa de aço e
pisto antiderrapante;

40274 UNIDADE Paulo Afonso/BA 4 4 249,50 998,00

204

Objeto: DIAGONAL DE TRAVAMENTO
PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Diagonal de
travamento para andaimes em aço
carbono de 1,5m.

392089 UNIDADE

Santo Amaro/BA 2

19 148,91 2.829,29

Santo Antônio de
Jesus/BA

3

Salvador/BA 14

205

Objeto: DIAGONAL DE TRAVAMENTO
PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Diagonal de
travamento para andaimes em aço
carbono de 1,5m.

392089 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1 148,91 148,91

206

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 1 M
PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica
com 01 metro de comprimento e ganchos
para a fixação na torre de andaime.

399283 UNIDADE Santo Amaro/BA 2 2 214,96 429,92

207

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 1 M
PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica
com 01 metro de comprimento e ganchos
para a fixação na torre de andaime.

399283 UNIDADE Paulo Afonso/BA 2 2 214,96 429,92

TOTAL GERAL 696.502,78

1.2. O custo estimado da contratação é de R$ 696.502,78 (seiscentos e noventa e seis mil quinhentos e
dois reais e setenta e oito centavos).

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da ata de registro de
preços.

1.4. Aquisição de materiais permanente e consumo, equipamentos e ferramentas observará as condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DOS GRUPOS 

2.1.  Os itens dos grupos 01, 02 e 03 foram agrupados por se tratarem de partes de um mesmo itens
andaime tubular modular com rodízios e sapatas. Este pregão tem a finalidade de atender aos campus
eunápolis e participantes, dessa forma as entidades participntes puderam formar os andaimes de acordo
com suas necessidades locais.

2.2 Os itens dos grupos 04, 05, 06 e 07 foram agrupados para evitar incopatibilidade do insumo (etiquetas
de identificação) com o equipamento impressora de etiquetas.

GRUPO 01 – ANDAIME E ACESSÓRIOS

92

Objeto: SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Sapata Ajustável utilizada para
o nivelamento da torre de andaime:
- material aço base quadrada 0,12 x 0,12 cm;
- espessura da chapa da base 3mm - tubo com rosca 1.
1\4;
- tamanho total ( da base até o fim do tubo rosca ) 45 cm
;
- tamanho para regulagem ( até 30cm altura ); e
- diâmetro do tubo - 30mm ( 3 cm ). Deve atender à
NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias complementares.

219422 UNIDADE

Eunápolis/BA 4

12 126,14 1.513,68

Jequié/BA 8

93

Objeto: RODIZÍO DE RODAS DE ANDAIME

Descrição Detalhada: Estrutura em aço galvanizado
- Núcleo da roda maciço aço fundido
- Estrutura da roda: revestida em poliuretano vermelho
- Diâmetro do tubo 33,4mm
- Altura do tubo para encaixe - 9 cm
- Rolamento esférico na base com bico para engraxar
- Medida da roda - 6"x 2” - 15cm altura x 5cm largura

40282 UNIDADE

Eunápolis/BA 4

12 126,14 1.513,68
Jequié/BA 8
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GRUPO 02 - ANDAIME E ACESSÓRIOS

192

Objeto: SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Sapata Ajustável utilizada
para o nivelamento da torre de andaime:
- material aço base quadrada 0,12 x 0,12 cm;
- espessura da chapa da base 3mm - tubo com rosca
1. 1\4;
- tamanho total ( da base até o fim do tubo rosca ) 45
cm ;
- tamanho para regulagem ( até 30cm altura ); e
- diâmetro do tubo - 30mm ( 3 cm ) Deve atender à
NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias
complementares.

219422 UNIDADE

Camaçari/BA 8

32 126,14 4.036,48

Simões Filho/BA 4

Santo Antônio de
Jesus/BA

4

Salvador/BA 12

Santo Amaro/BA 4

Objeto: RODIZÍO DE RODAS DE ANDAIME

Descrição Detalhada: Estrutura em aço galvanizado
- Núcleo da roda maciço aço fundido
- Estrutura da roda: revestida em poliuretano
vermelho

Camaçari/BA 8

Simões Filho/BA 4

Santo Antônio de
4

- Capacidade de carga 500kg (cada roda)
- Eletro soldado por processo mig e pintura por emersão
- Diâmetro do tubo - 42,20mm
- Espessura: 2,65mm
- Peso 3.6 kg (cada unidade)

94

Objeto: GUARDA CORPO PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Guarda Corpo para Andaime
Tubular. Medida 1,50 x 1,00 m, Altura: 1,20m.
Composta por 4 laterais com rodapés, sendo que 1
dessas peças possui portinhola de acesso com trinco
para seu travamento. Fabricado de acordo com as
normas NR18 e ABNT6494.

40274 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

3 1.366,51 4.099,53

Jequié/BA 2

95

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 02 M PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica com 2,00
metros de comprimento e ganchos para a fixação na
torre de andaime.

150158 UNIDADE

Eunápolis/BA 4

8 321,68 2.573,44

Jequié/BA 4

96

Objeto: PAINEL DE ANDAIME

Descrição Detalhada: Andaimes fabricados emaço
carbono, dimensão: 1,0mx1,5m, diâmetro 42,40 e
espessura 2,65mm (Montantes) Carga máx. por
montante: 1500 kgf Carga distribuída 300 kg/mÂ²
Acabamento: Pintura em esmalte sintético.

222416 UNIDADE

Eunápolis/BA 20

50 299,72 14.986,00

Jequié/BA 30

97

Objeto: PLATAFORMA METÁLICA PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Piso metálico 1,5x37cm,
estrutura em chapa de aço e pisto antiderrapante;

40274 UNIDADE

Eunápolis/BA 4

12 249,50 2.994,00

Jequié/BA 8

98

Objeto: DIAGONAL DE TRAVAMENTO PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Diagonal de travamento para
andaimes em aço carbono de 1,5m.

392089 UNIDADE

Eunápolis/BA 1

7 148,91 1.042,37

Jequié/BA 6

99

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 1 M PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica com 01 metro
de comprimento e ganchos para a fixação na torre de
andaime.

399283 UNIDADE

Eunápolis/BA 2

4 214,96 859,84

Jequié/BA 2

VALOR TOTAL DO GRUPO 29.582,54
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194

- Diâmetro do tubo 33,4mm
- Altura do tubo para encaixe - 9 cm
- Rolamento esférico na base com bico para engraxar
- Medida da roda - 6"x 2” - 15cm altura x 5cm largura
- Capacidade de carga 500kg (cada roda)
- Eletro soldado por processo mig e pintura por
emersão
- Diâmetro do tubo - 42,20mm
- Espessura: 2,65mm
- Peso 3.6 kg (cada unidade)

40282 UNIDADE

Santo Antônio de
Jesus/BA

4

28 126,14 3.531,92

Santo Amaro/BA 4

Salvador/BA 8

196

Objeto: GUARDA CORPO PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Guarda Corpo para Andaime
Tubular. Medida 1,50 x 1,00 m, Altura: 1,20m.
Composta por 4 laterais com rodapés, sendo que 1
dessas peças possui portinhola de acesso com trinco
para seu travamento. Fabricado de acordo com as
normas NR18 e ABNT6494.

40274 UNIDADE

Camaçari/BA 1

6 1.366,51 8.199,06

Santo Antônio de
Jesus/BA

1

Santo Amaro/BA 1

Salvador/BA 3

198

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 02 M PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica com 2,00
metros de comprimento e ganchos para a fixação na
torre de andaime.

150158 UNIDADE

Camaçari/BA 2

18 321,68 5.790,24

Santo Antônio de
Jesus/BA

4

Salvador/BA 7

Santo Amaro/BA 4

Simões Filho/BA 1

200

Objeto: PAINEL DE ANDAIME

Descrição Detalhada: Andaimes fabricados emaço
carbono, dimensão: 1,0mx1,5m, diâmetro 42,40 e
espessura 2,65mm (Montantes) Carga máx. por
montante: 1500 kgf Carga distribuída 300 kg/mÂ²
Acabamento: Pintura em esmalte sintético.

222416 UNIDADE

Simões Filho/BA 20

120 299,72 35.966,40

Santo Antônio de
Jesus/BA

20

Salvador/BA 60

Santo Amaro/BA 20

202

Objeto: PLATAFORMA METÁLICA PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Piso metálico 1,5x37cm,
estrutura em chapa de aço e pisto antiderrapante;

40274 UNIDADE

Santo Amaro/BA 4

24 249,50 5.988,00
Santo Antônio de
Jesus/BA

4

Salvador/BA 16

204

Objeto: DIAGONAL DE TRAVAMENTO PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Diagonal de travamento para
andaimes em aço carbono de 1,5m.

392089 UNIDADE

Santo Amaro/BA 2

19 148,91 2.829,29
Santo Antônio de
Jesus/BA

3

Salvador/BA 14

206

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 1 M PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica com 01
metro de comprimento e ganchos para a fixação na

399283 UNIDADE Santo Amaro/BA 2 2 214,96 429,92
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torre de andaime.

VALOR TOTAL DO GRUPO 66.771,31
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GRUPO 03 – ANDAIME E ACESSÓRIOS

193

Objeto: SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Sapata Ajustável utilizada
para o nivelamento da torre de andaime:
- material aço base quadrada 0,12 x 0,12 cm;
- espessura da chapa da base 3mm - tubo com rosca
1. 1\4;
- tamanho total ( da base até o fim do tubo rosca ) 45
cm ;
- tamanho para regulagem ( até 30cm altura ); e
- diâmetro do tubo - 30mm ( 3 cm ) Deve atender à
NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias
complementares.

219422 UNIDADE Paulo Afonso/BA 4 126,14 504,56

195

Objeto: RODIZÍO DE RODAS DE ANDAIME

Descrição Detalhada: Estrutura em aço galvanizado
- Núcleo da roda maciço aço fundido
- Estrutura da roda: revestida em poliuretano
vermelho
- Diâmetro do tubo 33,4mm
- Altura do tubo para encaixe - 9 cm
- Rolamento esférico na base com bico para engraxar
- Medida da roda - 6"x 2” - 15cm altura x 5cm largura
- Capacidade de carga 500kg (cada roda)
- Eletro soldado por processo mig e pintura por
emersão
- Diâmetro do tubo - 42,20mm
- Espessura: 2,65mm
- Peso 3.6 kg (cada unidade)

40282 UNIDADE Paulo Afonso/BA 4 126,14 504,56

197

Objeto: GUARDA CORPO PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Guarda Corpo para Andaime
Tubular. Medida 1,50 x 1,00 m, Altura: 1,20m.
Composta por 4 laterais com rodapés, sendo que 1
dessas peças possui portinhola de acesso com trinco
para seu travamento. Fabricado de acordo com as
normas NR18 e ABNT6494.

40274 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 1.366,51 1.366,51

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 02 M PARA
ANDAIME
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199 Descrição Detalhada: Escada metálica com 2,00
metros de comprimento e ganchos para a fixação na
torre de andaime.

150158 UNIDADE Paulo Afonso/BA 4 321,68 1.286,72

201

Objeto: PAINEL DE ANDAIME

Descrição Detalhada: Andaimes fabricados emaço
carbono, dimensão: 1,0mx1,5m, diâmetro 42,40 e
espessura 2,65mm (Montantes) Carga máx. por
montante: 1500 kgf Carga distribuída 300 kg/mÂ²
Acabamento: Pintura em esmalte sintético.

222416 UNIDADE Paulo Afonso/BA 20 299,72 5.994,40

203

Objeto: PLATAFORMA METÁLICA PARA ANDAIME

Descrição Detalhada: Piso metálico 1,5x37cm,
estrutura em chapa de aço e pisto antiderrapante;

40274 UNIDADE Paulo Afonso/BA 4 249,50 998,00

205

Objeto: DIAGONAL DE TRAVAMENTO PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Diagonal de travamento para
andaimes em aço carbono de 1,5m.

392089 UNIDADE Paulo Afonso/BA 1 148,91 148,91

207

Objeto: ESCADA PARA ANDAIME 1 M PARA
ANDAIME

Descrição Detalhada: Escada metálica com 01
metro de comprimento e ganchos para a fixação na
torre de andaime.

399283 UNIDADE Paulo Afonso/BA 2 214,96 429,92

VALOR TOTAL DO GRUPO 11.233,58

 

GRUPO 04 - IMPRESSORA DE ETIQUETAS

7

Objeto: IMPRESSORA ETIQUETA

Descrição Detalhada: IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
DE TOMBO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, QUE
SUPORTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, LARGURA 5,5,
COR BRANCA

 UNIDADE Eunápolis/BA 1 1 1.672,82 1.672,82

8

Objeto: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL ALUMÍNIO
ESCOVADO, ALTURA 2MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SIGLA DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, LARGURA 5,5,
COR BRANCA. ROLO COM 1000 UNIDADES.

 ROLO

Eunápolis/BA 5

20 181,94 3.638,80Vitória da
Conquista/BA

15

VALOR TOTAL DO GRUPO 5.311,62

 

GRUPO 05 - IMPRESSORA DE ETIQUETAS

106

Objeto: IMPRESSORA ETIQUETA

Descrição Detalhada: IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
DE TOMBO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, QUE
SUPORTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR
BRANCA

 UNIDADE

Simões Filho/BA 1

4 1.672,82 6.691,28

Camaçari/BA 1

Salvador/BA 1

Santo Antônio de
Jesus/BA

1
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109

Objeto: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL ALUMÍNIO
ESCOVADO, ALTURA 2MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SIGLA DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR
BRANCA. ROLO COM 1000 UNIDADES.

 ROLO

Salvador/BA 50

67 181,94 12.189,98

Camaçari/BA 5

Simões Filho/BA 5

Salvador/BA 4

Santo Antônio de
Jesus/BA

3

VALOR TOTAL DO GRUPO 18.881,26

 

GRUPO 06 - IMPRESSORA DE ETIQUETAS

107

Objeto: IMPRESSORA ETIQUETA

Descrição Detalhada: IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
DE TOMBO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, QUE
SUPORTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR
BRANCA

 UNIDADE Irecê/BA 1 1.672,82 1.672,82

111

Objeto: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL ALUMÍNIO
ESCOVADO, ALTURA 2MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SIGLA DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR
BRANCA. ROLO COM 1000 UNIDADES.

 ROLO Irecê/BA 5 181,94 909,70

VALOR TOTAL DO GRUPO  2.582,52

 

GRUPO 07 - IMPRESSORA DE ETIQUETAS

108

Objeto: IMPRESSORA ETIQUETA

Descrição Detalhada: IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
DE TOMBO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, QUE
SUPORTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PAPEL
ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA 2MM, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR
BRANCA

 UNIDADE Paulo Afonso/BA 2 1.672,82 3.345,64

110

Objeto: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO,
MATERIAL PAPEL ALUMÍNIO ESCOVADO, ALTURA
2MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIGLA DO
ÓRGÃO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
PATRIMONIAL, LARGURA 5,5, COR BRANCA. ROLO
COM 1000 UNIDADES.

 ROLO Paulo Afonso/BA 10 181,94 1.819,40

VALOR TOTAL DO GRUPO 5.165,04

 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O IFBA/Campus Eunápolis, localizado na Costa do Descobrimento, região do Extremo Sul da Bahia,
oferta cursos Técnicos de nível médio modalidade integrada em Edificações, Informática e Meio
Ambiente, Cursos Técnicos de nível médio modalidade subsequente em Edificações, Enfermagem e Meio
Ambiente, Cursos Superiores em Engenharia Civil, Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas e uma Pós-graduação em Educação, Cultura e Linguagens. Com um
quantitativo de 1290 estudantes, o campus conta com a atuação de 112 docentes e 49 técnicos
administrativos das mais diversas áreas de atuação. Para auxiliar as atividades docentes e administrativas,
promover o bem-estar discente, suprir os laboratórios do Campus com material/equipamento e utensílios
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necessários para a melhoria do ensino aprendizagem é de grande valia a aquisição dos
materiais/equipamentos e ferramentas, que são objeto deste pregão.

Dessa maneira, tendo por base o Plano Anual de Contratação, PAC/2020/2021, nos quais foram inseridos
itens direcionados às práticas pedagógicas, como equipamentos e ferramentas essenciais para uso em
laboratórios: muitos que ainda não possuem os respectivos equipamentos, outros que estão com defeitos e
precisam ser trocados, outros que a quantidade existente não é suficiente para atender a demanda, outros a
demanda é necessária para equipar laboratórios de curso novo no Campus;  há também demanda de
materiais para equipar o Refeitório do Campus, essenciais para o processo de fornecimento de merenda
escolar, bem como materiais para suprir demanda do setor de manutenção do Campus e atividades
práticas, materiais para equipar o serviço médico e de enfermagem para atendimento da comunidade
acadêmica e outros relacionados ao desenvolvimento de atividades administrativas inerentes ao
funcionamento do campus Eunápolis. 

Assim, com base nas justificativas constantes nas formalizações das demandas, no processo
SEI 23291.001202/2020-06, dos diversos setores e coordenações ligados a área de ensino e administrativa
(DCS, COPAT, SME, COST, Setor de Nutrição, COMAB, CLAB, COENF, DEPAG, DEMAG, DA e
Serviço Médico e de Enfermagem), per si evidencia a importância e necessidade de contratação dos
materiais permanente e consumo (equipamentos, ferramentas, material para adequação dos atividades
práticas em laboratórios e campo, material para a manutenção patrimonial e predial, utensílios domésticos
e equipamentos para o refeitório e outros) com a finaliddae de garantir o desenvolvimento eficiente e
efetivo das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como as atividdaes administrativas.
 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. 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.
 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. 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.

5.2. O fornecedor deve manter os dados cadastrais atualizados perante o órgão.

5.3. Os produtos deverão ser entregues no local e horário abaixo, com despesas de transporte assumidas
pela Contratada:

5.3.1. UASG 158410 – Órgão Gerenciador, Instituto Federal da Bahia Campus
Eunápolis, no  Setor de Almoxarifado, localizado à Avenida David Jonas Fadini s/n, Rosa Neto, CEP
45.823-431, Eunápolis - BA, no horário de 8h00min às 11h e de 13h30min às 16h00min, em dias úteis,
devidamente acompanhados da nota fiscal.

5.3.2. UASG 158406 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia Campus Santo
Amaro, no Setor de Compras,  localizado na Primeira Travessa São José, s/n, Bonfim - CEP 44.200-000
- Santo Amaro - BA . Contato: (75) 3241-0845. As entregas deverão ser feitas em dias úteis, das 08:00 às
12:00 e das 13h30min às 16h.

5.3.3. UASG 158407 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia Campus Simões Filho, no
Setor de Almoxarifado, localizado na Via Universitária, s/n, Pitanguinha. CEP 43.700-000. Simões Filho
- BA.Telefones (71) 3295-5605 e (71) 99978-2323, no horário de 08h às 17h, em dias úteis, devidamente
acompanhados da nota fiscal.

5.3.4. UASG 158403 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia Campus Camaçari, na
Coordenação de Almoxarifado, localizada na Avenida Jorge Amado s/nº, Jardim Limoeiro, CEP: 42.800-
605, Camaçari-BA. Telefone (71) 9 9888-7777, no horário de 08h às 17h, em dias úteis, devidamente
acompanhados da nota fiscal.

5.3.5. UASG 158145 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia Reitoria, no setor de
Almoxarifado, localizada na Avenida Araújo Pinho 39, Canela, CEP: 10110-150, Salvador - BA.
Telefone (71) 2102-0490, no horário de 08h às 17h, em dias úteis, devidamente acompanhados da nota
fiscal.

5.3.6. UASG 156060 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia Campus Santo Antônio de
Jesus, na Diretoria de Administração e Patrimônio, localizada na Rua Viriato Lobo s/n, Campo do
Governo, CEP 44431-218, Santo Antônio de Jesus - BA. Telefone (71) 3221-0394, no horário de  09:00
ás 16:00, em dias úteis, devidamente acompanhados da nota fiscal

5.3.7. UASG 160525 - Órgão Participante, Escola de Formação Complementar do Exército, no
setor de Almoxarifado, localizado  na Rua Território do Amapa nº 455, Pituba, CEP 41830-540,
Salvador - BA. Telefone (71) 3202-8800, no horário de  09:30 ás 11:30 e das 13:30 ás 16:00, em dias
úteis, devidamente acompanhados da nota fiscal.

5.3.8. UASG 158410 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia Campus Jequié, no setor de
Almoxarifado, localizado na Rua Jean Torres de Oliveira s/n, Kennedy, CEP 45.201-767, Jequié - BA .
Telefone (73) 73-3525-6249 / Ramal 1708, no horário de  08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, em
dias úteis, devidamente acompanhados da nota fiscal.

5.3.9. UASG 158589 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia Campus Irecê, no setor de
Almoxarifado, localizado  na Rodovia BA 148, km 4, Bairro Vila Esperança, CEP 44.900-000, Irecê -
BA. Telefone (74) 3688-6709 / 6729, no horário de  08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, em dias
úteis, devidamente acompanhados da nota fiscal.
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5.3.10. UASG 158409 - Órgão Participante, Instituto Federal da Bahia Campus Vitória da
Conquista, no setor de Almoxarifado, localizado  na Avenida Sérgio Vieira Melo 3150, Zabelê, CEP
45078-900, Vitória da Conquista - BA. Entrega no horário de  08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h,
em dias úteis, devidamente acompanhados da nota fiscal.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.6.1. 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.

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

6. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Preferencialmente fornecer bens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.

6.2. Apresentar selo do Inmetro e/ou  Etique PROCEL A ou B, que mede a eficiência do produto  sempre
que estiverem disponíveis no mercado.

6.3. Os bens devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento. 

6.4. Apresentar equipamento médico e enfermagem com registro na Anvisa, sempre que estes estiverem
disponíveis no mercado.
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. 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;

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. 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.
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. 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:

8.1.1. 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;

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

8.1.2. 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);

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. 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;

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

8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
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9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. 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.

 

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. 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.

11.1.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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.
 

12. DO PAGAMENTO

12.1. 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.

12.1.1. 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.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. 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.

12.3.1. 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.

12.4. 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.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.7. 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.

12.8. 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.

12.9. 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. 

12.10. 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.

12.11. 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. 

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

12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

12.13. 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

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.
 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

14.1.5. cometer fraude fiscal;

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1 Advertência,  por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;

14.2.2 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;

14.2.3. multa compensatória de 10% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

14.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

14.2.5. 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;

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

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de
Referência.

14.2.7. 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;

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
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14.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

14.5. 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.

14.6. 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.

14.6.1. 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.

14.7. 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.

14.8. 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.

14.9. 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.

14.10. 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.

14.11. 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.

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

15.1. O custo estimado da contratação é de R$ 696.502,78 (seiscentos e noventa e seis mil quinhentos e
dois reais e setenta e oito centavos)., para o Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis. 
15.2. O valor máximo aceitável por item é o que consta no item 1.1. - Tabela de Itens deste Termo de
Referência.
 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

16.1. 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,  06 de setembro de 2021.

 

José Rogério Rosa Barbosa
Coordenação de Patrimônio

Dany Ana Santos Cavalcanti
Divisão de Comunicação Social

Olívia Ferraz Pereira Marinha
Serviço Médico e Enfermagem

Venusca Rocha Leite
Nutricionista

Gilclécio Dantas Santos
Coord. do Curso de Seg. do Trabalho

Leonardo Matias de Jesus
Coordenação de Laboratório

Rony Murilho Bispo Lins
Departamento de Manutenção

Nadja Núbia Ferreira Leite Cardoso
Coord. do Curso de Meio Ambiente

Alane Silva Pacheco
Departamento de Planejamento e Administração

Mariana Fernandes dos Santos
Diretoria Acadêmica 

Aldo José Conceição da Silva
Coord. do Curso do Informática 

Vinicius de Oliveira Nepomuceno 
Coord. do Curso de Analise de Sistemas

Fernanda Borges de Araujo 
Diretoria de Admnistração

Maria Emília Santos Gonçalves
Coord. do Curso de Enfermagem  

                                                         
                                         

AUTORIZO E APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº
02/2020, que tem como objeto a  eventual aquisição de materiais permanente/consumo, equipamentos e
ferramentas para atender as demandas dos diversos setores do Instituto Federal da Bahia, Campus
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Eunápolis e entidades participantes.

 

Eunápolis, 06 de setembro de 2021.

 

Fabíolo Moraes de Amaral
Diretor Geral

IFBA – Campus Eunápolis

Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Diretor(a)
Geral do Campus Eunápolis, em 23/09/2021, às 10:39, 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 2002513 e o código CRC 688D3283.
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Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Ata de Registro de Preços – modelo – pregão compras  
Atualização:  Dezembro/2019 

ANEXO II  
 

MINUTA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 
(Processo Administrativo n° 23291.001202/2020-06) 

 
 
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 

permanente/consumo, equipamentos e ferramentas para atender as demandas dos diversos 

setores do Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº 02/2020. 

 

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 

UNITARIO 

     

     

 

2.2. 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) 

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:  
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3.3. Não há órgãos e entidades participantes para o Pregão 02/2020 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

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

e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para 

adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada 

à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro 

de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para 

a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 

estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

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

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

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

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

participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo 

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

participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador 

somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, 

somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e 

participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

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

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

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

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

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

Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 

do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde 

que solicitada pelo órgão não participante. 
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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. 

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: 
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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. 

 
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. 

 
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. 
 

Eunápolis – BA, XX de XXXXXXXXXX de 2020.  
 

Assinaturas 
 

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