
 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA. 

CAMPUS ILHÉUS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2020 

Processo n.°  23461.000346/2020-38 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Ilhéus, CNPJ: 10.764.307/0001-12, por intermédio do seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 29, de 17 de Agosto de 2018, realizará licitação para REGISTRO DE 

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

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Data da sessão12/11/2020 

Horário: 13h30min 

Local: www.comprasnet.gov.br  

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de materiais de 

coordenações diversas conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação poderá ser dividida em grupos e itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens isolados forem 

de seu interesse. 

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Compras 

Governamentais e as deste Edital, prevalecerão às últimas. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 



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

IFBA Campus Ilhéus. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

158589 - INSTIT. FED.DE EDUCAÇÃO DA BAHIA/CAMPUS IRECE 
158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ 
160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

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

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

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

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

7.892, de 2013. 

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

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

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

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

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

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

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

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

participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

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

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

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

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

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

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

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 

4.  DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

4.2. Serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, a Autoridade 

competente do IFBA, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e 

as licitantes que participarem do pregão eletrônico. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

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

transações inerentes a este Pregão. 



 

 

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

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

ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 

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

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no  Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

5.3.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá a participação nestes itens; 

5.3.1.2. nos itens não exclusivos, 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 ou sociedade 

cooperativa; 

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  



5.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

5.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar as 

propostas por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da 

sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

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

o horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

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

seguintes campos: 

6.6.1. valor unitário e valor total, conforme o caso, do item. 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência 

para cada item; 

6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total 

prevista para o item. 

6.6.3. marca; 

6.6.4. modelo; 

6.6.5. descrição detalhada do objeto. 

6.6.5.1. A licitante deverá no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” descrever o 

objeto ofertado, indicando as características requeridas no Termo de Referência, 

Anexo I, deste edital. Não serão aceitas, para efeito de Classificação das propostas, 

as expressões: “conforme edital”, “conforme especificações do edital” ou outra 

semelhante. 

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

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

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

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

apresentação.  



 

 

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

7.5.  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.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de 

desconto. 

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

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser  de 2% (dois por cento). 

7.9. 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.  

7.8.1 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; 

7.8.2 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 



7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

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

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.13. 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.  

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

anexos.  

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

7.16. 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. 

7.17. 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. 

7.18. 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. 

7.19. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.20. 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. 

7.21. 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.  

7.22. 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. 



 

 

7.23. 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: 

7.23.1. no pais; 

7.23.2. por empresas brasileiras;  

7.23.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

7.23.4. 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. 

7.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

7.25. 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. 

7.25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.25.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03  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.  

 

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

proposta. 

7.27. O critério de valor será o valor do preço final será segundo o valor estimado pela 

Administração. 

7.28. O modo de disputa será aberto. 

.  

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como 

quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 

Administração ou manifestamente inexequível. 



8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 

43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 

2, de 2008. 

8.5. 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. 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

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

pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro.  

8.6.2. 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 10 (dez) dias úteis 

contados da solicitação. 

8.6.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

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

8.6.2.3. Os do produto serão avaliados de acordo com as especificações descritas no Termo 

de Referência. 

8.6.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.6.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, 

até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de 

Referência.  

8.6.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 



 

 

8.6.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.6.2.8.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 

língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

8.9. 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. 

8.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 

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

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

estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

  

 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

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

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

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

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

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


9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação 

à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e 

habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, 

ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 

encaminhar, no prazo de 03 horas, documento válido que comprove o atendimento das 

exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das 

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

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

– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 

de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 

Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.4. Habilitação jurídica:  

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.4.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio - DNRC; 

9.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 



 

 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 1971; 

9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.5.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 

tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, 

do Decreto nº 6.106/07);  

9.5.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

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

9.5.5.  prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

9.5.6. 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;  

9.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

9.5.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

- SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

9.6.2.  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; 

9.6.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de 

pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 



2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto 

nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

9.6.4. 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; 

9.6.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

 

9.6.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, 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 patrimônio líquido mínimo de  10% do valor estimado da 

contratação ou item pertinente. 

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

por meio de:  

9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados pelos licitantes, conforme item 10.   

9.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 

fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período. 

9.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-



 

 

se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

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

mesma. 

9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.12. No caso de 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. 

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

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

primeiro lugar, juntamente com os documentos exigidos para habilitação, deverão ser 

encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) horas por meio do Sistema Compras 

Governamentais, através da função “Anexar”, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico. 

10.2. A proposta de preços deverá: 

10.2.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento. 

10.2.3. A documentação referente à proposta de preços e habilitação também poderá ser 

remetida por meio de mensagem para o e-mail: pregao.ilh@ifba.edu.br, sem prejuízo da 

disponibilização pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será 

providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma 

que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição dos 

demais licitantes. 

10.2.4. Dentro do prazo estabelecido no item 10.1 poderão ser remetidos, por iniciativa da 

licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à sua 

proposta ou habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, 

faz-se necessário que a licitante formalize ao Pregoeiro, via Sistema Compras NET “CHAT” 

ou por mensagem (e-mail), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, Pregoeiro 

fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”. 

 

10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 



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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11. – DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

(30) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

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

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

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso; 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

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

homologará o procedimento licitatório.  

 

13.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 07 (sete) dias, contados a 

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

validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital.  

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

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



 

 

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

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

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

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

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

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

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor e dos 

licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta 

apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, 

preços registrados e demais condições. 

 

14. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

14.1. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, 

de 2013. 

14.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

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

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

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

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

14.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

14.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

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

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

14.4.1. 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; 

14.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

14.4.3. não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

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

mais vantajosa. 

14.5. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

14.5.1. a pedido, quando, nos termos do art. 19 e 21, do Decreto 7.892, de 2013; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


14.5.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

14.5.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços e o fornecedor não poder cumprir o compromisso. 

14.5.2. pela Administração, unilateralmente, quando: 

14.5.2.1. o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 

14.5.2.2. o fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica 

exigida no procedimento licitatório; 

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

14.5.2.4. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 

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

compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

14.5.2.6. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela 

decorrentes. 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização).  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de 

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

a contar da data de seu recebimento.  

15.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

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

Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, cujo resultado será anexado aos autos do 

processo.  

15.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

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

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

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

proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 



 

 

15.5.1. A recusa injustificada implica na aplicação de sanções previstas ao 

fornecedor classificado, conforme Parágrafo único, do Artigo 14, do Decreto nº 

7892/2013. 

 

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

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

 

18. DO PAGAMENTO 

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

final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado. 

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

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

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

na nota fiscal apresentada. 

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

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

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

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

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

qualquer ônus para a Contratante. 

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

pagamento. 

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

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

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

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

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

a critério da contratante. 

18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 



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

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

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

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

ampla defesa.  

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

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.   

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

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, 

não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

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

18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

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

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

pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) 

      

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

que:  

19.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 



 

 

19.1.2. apresentar documentação falsa; 

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 

19.1.6. cometer fraude fiscal; 

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

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

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

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

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

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

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

conduta do licitante; 

19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

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

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

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

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

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

Referência. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao.ilh@ifba.edu.br , 

pelo telefone (73) 3656 5029 ou por petição protocolada, obrigatoriamente, na Sala de 

Pregões, no endereço Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13 | Ilhéus - BA | CEP: 45671-700 - Brasil , 

nos dias úteis, das  13h00min às 18h00min. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas. 

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

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

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

exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail: pregao.ilh@ifba.edu.br. 

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

mailto:pregao.ilh@ifba.edu.br
mailto:pregoeiros-reitoria@ifba.edu.br


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

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

interessado. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

em contrário pelo Pregoeiro.   

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

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

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

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

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

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

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

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

Administração. 

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13 | Ilhéus - BA 

| CEP: 45671-700 - Brasil , Sala dos Pregoeiros, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 

12h00min e das 13h00min às 15h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

21.10. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será o 

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

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

21.11.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

21.11.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/


 

 

Ilhéus, 27 de Outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Eduardo de Souza 

Gerente de Compras/IFBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

CAMPUS ILHÉUS 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2020 

Processo n.°  23461.000346/2020-38 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços para aquisição de materiais para coordenações diversas conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

Ite
m 

Descrição  Unidade de 
Medida 

Quantida
de 

Valor estimado 

1 CABO P2 / P10 - 2 METROS - PLUG METAL UNIDADE 30  R$         32,49  

2 EXTENSÃO ELÉTRICA - EM - 4 TOMADAS UNIDADE 15  R$         22,47  

3 CABO P10 / P10 - 5 METROS - PLUG METAL UNIDADE 10  R$         30,35  

4 ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM UNIDADE 30  R$         12,11  

5 CABO P2 / P2 - PLUG METAL UNIDADE 20  R$         25,23  

6 CABO P10-XLR - PLUG METAL - 10M UNIDADE 15  R$         64,88  

7 CABO XLR-XLR - PLUG METAL - 10M UNIDADE 15  R$         64,33  

8 CABO HDMI / VGA UNIDADE 17  R$         35,89  

9 CABO HDMI UNIDADE 20  R$         18,21  

10 Bola de Voleibol 7,0  confeccionada em 

Microfibra, com 18 gomos, com câmara 

airbility, forro multiaxial, miolo Slip 

System (lubrificado e substituível), com 

peso 260 a 280 gramas e circunferência 

entre 65 e 67cm, Oficial seguindo as 

normas da Confederação Brasileira de 

Voleyball, Aprovada pela FIVB Federação 

Internacional de Voleyball.Equivalente ou 

de melhor qualidade 

UNIDADE 40  R$       299,25  

11 Bola de Futsal Material: Pu 

(Poliuretano) circunferência (CM): 51,00 

pressão (LBS): 6 Lbs estampa: Nome da 

Marca  Com 0% de absorção de água, a 

tecnologia permite o uso da bola em 

condições de chuva intensa, garantindo a 

precisão e leveza na hora do chute. Miolo 

Slip System: Consiste em uma válvula 

UNIDADE 30  R$       199,39  



 

 

removível e autolubrificada, que facilita a 

introdução da agulha, feita de borracha 

siliconada, não vaza e nem resseca. 

12 OBJETO: Borracha / elástico funcional 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Super 

Band Elastico Borracha Crossfit - Nivel 

Médio 

UNIDADE 10  R$       127,72  

13 OBJETO: Bolas Medicineball 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Medicine 

Ball 7kg costurada 

UNIDADE 2  R$         94,50  

14 Descrição Complementar: CONJUNTO 

DE CARTÕES PARA ÁRBITRO DE 

FUTEBOL DE CAMPO - CONTENDO: 

02 CARTÕES (AMARELO E 

VERMELHO) / 02 MARCADORES 

PARA ANOTAÇÕES, DIMENSÕES 

APROXIMADAS 08 CM X 12 CM, 

MATERIAL PLÁSTICO. 

UNIDADE 2  R$         17,00  

15 Descrição Detalhada do Objeto 

Ofertado: Medalhas tamanho (aprox): 

75mm x 60mm x 3,6mm, peso (aprox): 49 

g., Com bordas frontais e inscrições 

gravadas em alto e baixo relevo, com 

espaçamentos vazados e o verso também 

com detalhes estampados em alto relevo: 

com espaçamento de 40mm de diâmetro 

para a colocação de adesivo com logo e 

nome do evento; verso em alto relevo com 

a logomarca do IFBA .fita (medida): 

80cms x 2cms, cores azul e vermelho, 

materiais: metal fundido, print color 

resinada fita de taref. (modelo para 3º 

lugar) 

UNIDADE 200  R$            7,91  

16 Descrição Detalhada do Objeto 

Ofertado: Medalhas tamanho (aprox): 

75mm x 60mm x 3,6mm, peso (aprox): 49 

g., Com bordas frontais e inscrições 

gravadas em alto e baixo relevo, com 

espaçamentos vazados e o verso também 

com detalhes estampados em alto relevo: 

com espaçamento de 40mm de diâmetro 

para a colocação de adesivo com logo e 

nome do evento; verso em alto relevo com 

a logomarca do IFBA, fita (medida): 

80cms x 2cms, cores azul e vermelho, 

UNIDADE 200  R$            7,91  



materiais: metal fundido, print color 

resinada fita de taref. (modelo para 2º lugar 

- vice-campeão) 

17 Objeto Ofertado:  Medalhas tamanho 

(aprox): 75mm x 60mm x 3,6mm, peso 

(aprox): 49 g., Com bordas frontais e 

inscrições gravadas em alto e baixo relevo, 

com espaçamentos vazados e o verso 

também com detalhes estampados em alto 

relevo: com espaçamento de 40mm de 

diâmetro para a colocação de adesivo com 

logo e nome do evento; verso em alto 

relevo com a logomarca do IFBA .fita 

(medida): 80cms x 2cms, cores azul e 

vermelho, materiais: metal fundido, print 

color resinada fita de taref. (modelo para 1º 

lugar - campeão). 

UNIDADE 300  R$            7,91  

18 Tornozeleiras ajustáveis com velcro, interi

or em granalha de aço,costura dublada, aca

bamento em viés, revestida em couro sintét

ico 3kg (Par) 

UNIDADE 6  R$         62,14  

19 Tornozeliras ajustáveis com velcro, interio

r em granalha de aço, 

costura dublada, acabamento em viés, reve

stida em couro sintético 4 kg (Par) 

UNIDADE 6  R$         62,14  

20 Tornozeleira ajustáveis com velcro, interio

r em granalha de aço, 

costura dublada, acabamento em viés, reve

stida em couro sintético 5 kg (Par) 

UNIDADE 6  R$         62,14  

21 Modelo / Versão: taurus 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

BALANÇA E MONITOR DE 

COMPOSIÇÃO CORPORAL. 

Especificações: peso em kg, % de água, % 

de gordura, massa muscular, modo atleta, 

modo criança, capacidade de 150 kg, 

memória para 12 usuários. Graduação em 

peso: 0,1kg. Graduação em %: 0,1% 

UNIDADE 1  R$       938,91  



 

 

22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  

RAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL 

CORPO MADEIRA, REVESTIMENTO 

CORPO BORRACHA, TAMANHO 

ÚNICO, COR PRETA, APLICAÇÃO 

TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS 

UNIDADE 10  R$         44,46  

23 Modelo / Versão: 40x40 cm 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Bandeira quadriculada para árbitro, 

fluorescente, com bastão de alumínio com 

manete aderente e macio, nas cores laranja 

e amarelo, medindo 40x40 cm. 

UNIDADE 10  R$         50,14  

24  

Modelo / Versão: Alumínio 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Bloco de partida em alumínio para provas 

de atletismo, com regulagem de angulação 

do apoio dos pés feito em alumínio e ajuste 

na posição no corpo do bloco, acabamento 

em material sintético, segundo regras da 

IAAF. 

UNIDADE 10  R$       454,00  

25 Modelo / Versão: Volei 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Protetor para poste de vôlei, espuma com 4 

cm, densidade 60, altura 1,80m, revestida 

por PVC, acompanhado de fixador de 

velcro, medidas oficiais regidas pela CBV 

e FIVB 

UNIDADE 2  400,00 

26 Modelo / Versão: VOLEI DE PRAIA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Marcação para quadra de vôlei de praia 

oficial, confeccionada em matériaprima 

virgem de alta densidade, com tratamento 

ultravioleta que evita a degradação de 

polímeros ocasionada por intempéries, 

com certificado de resistência feito em 

laboratório que aumenta o tempo de uso, 

Peso: 1.200g, Kit contendo: 6 fixadores de 

ferro, 6 marcações de 8.00mts de 

comprimento x 6cm de largura (cada), 

garantia de 30 dias contra defeitos de 

fabricação. 

UNIDADE 2  105,00 



27 Modelo / Versão: Tênis de Mesa 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Rede para tênis de mesa com 1,83 m de 

comprimento, 15,25 cm de altura, cor 

escura (azul), com tira branca na parte 

superior, medindo entre 7,5 mm e 12 mm 

com suporte de ferro para fixar na mesa. 

Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de 

entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. 

Marca / Fabricante / Modelo: Vollo / Tênis 

de Mesa. 

UNIDADE 6  R$         93,43  

28 Modelo / Versão: Tênis de Mesa 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Suporte para rede de tênis de mesa, 

confeccionado em ferro, pintado de preto, 

com presilha borboleta para fixar na mesa 

e regulagem de tensão da rede, de acordo 

com as normas oficiais do tênis de mesa. 

Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de 

entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. 

Marca / Fabricante / Modelo: Vollo / Tênis 

de Mesa. 

UNIDADE 6  R$         65,84  

29 Modelo / Versão: 2011 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Medalhas em acrílico ou metal, com 

medidas máximas de 10cm x 10cm, a cor 

deve ser fornecida conforme a requisição. 

UNIDADE 250  R$         10,27  

30 Modelo / Versão: termogel 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Bolsa gel para compressa quente e fria, gel 

não tóxico, reutilizável e flexível 

Marca: termogel 

Fabricante: termogel 

Modelo / Versão: termogel 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Bolsa gel para compressa quente e fria, gel 

não tóxico, reutilizável e flexível 

UNIDADE 10  R$       122,50  

31 Modelo / Versão: dupla açao 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Bomba com tecnologia doubleaction - infla 

nos dois sentidos, com mangueira e 2 

agulhas 

UNIDADE 4  R$         13,90  



 

 

32 Modelo / Versão: 4KG 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Bola medicine ball 4 kg. Descrição 

Detalhada: confeccionada em material 

sintético, câmara airbility, forro multiaxial, 

miolo slip system (lubrificado e 

substituível), com texturas para maior 

aderência, altura de 22,5 cm, largura de 22 

cm, profundidade de 22,5 cm. 

UNIDADE 10  R$       115,24  

33 Modelo / Versão: Nacional 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Troféus em acrílico ou metál, com 

dimensões máximas de 40x25cm 

UNIDADE 50  R$       117,19  

34 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Arco de ginástica rítmica, tipo bambolê, 

em material PVC, diâmetro de 60 a 70 cm, 

aplicação em práticas esportivas, na cor 

verde. 

UNIDADE 20  R$         10,27  

35 Modelo / Versão: PRO 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Antenas para voleibol/vôlei de praia 

oficial, em fibra de vidro, medidas: 1,80m 

de altura, 1cm de largura, cor oficial 

branca e vermelha. 

UNIDADE 2  R$         65,12  

36 OBJETO: Disco de Frisbee DESCRIÇÃO 

DETALHADA: Plástico com peso 

aproximado 140g para a prática de esportes 

ao ar livre. 

UNIDADE 6  R$         50,41  

37 Estilete de Ginástica Ritmica em fibra 
branca, tamanho oficial, com 50 cm de 
comprimento  e extremidades 
emborrachada para maior conforme e 
proteção das mãos durante o manejo.  
Cabeçote do girandor  com pistão bi-
articulado Girador com alfinete usado 
para acoplar a fita no estilete. 

UNIDADE 35  R$         16,98  

38 Arco para Ginástica Rítmica oficial adulto - 
88 cm de diâmetro e 18mm de diâmetro 
de tubo, na cor branca e encapado com 
fita colorida auto adesiva, em PCV de alta 
resistência. União dos tubos através de 
solda térmica, vulcanizada. Interior com 
reforço em Y do mesmo 
material.Tamanhos: 78cm e 88cm 

UNIDADE 40  R$         49,14  

39 HALTERE, MATERIAL BORRACHA 

EVA, TIPO MACIÇO, FORMA BOLAS 

NAS LATERAIS, PESO 3 KG 

UNIDADE 10  R$         31,97  

40 Kettlebell revestido. Peso: 4 kg. Feito de ferro fundido e 

revestido com PVC. Uso profissional e residencial. Em 

conformidade com o I                              

UNIDADE 4  R$         42,62  



Kikos, Gonew ou similar.  

41                                                            

                                                      

                                                  

Kikos, Gonew ou similar.  

UNIDADE 2  R$         81,48  

42                                                            

                                                      

                                                  

Kikos, Gonew ou similar.  

UNIDADE 4  R$         42,62  

43                                                         

                                                  

                                                   

                                                    

aprovada pela ITTF  

PACOTE 2  R$       180,48  

44         –                                            

                                                           

                                                 

vermelho e verde.  

UNIDADE 100  R$            6,00  

45 Bara                                                  

cartas. Tamanho: 5,6 x 8,6 mm. Naipe grande.  
UNIDADE 10  R$         15,78  

46                                                 

                                                    

                    

UNIDADE 2  R$         19,60  

47                                                        

                                                    

                                                   

verdadeiro e faixa tensora no punho.  

Par 80  R$         16,21  

48 Bacia de alumínio com aprox. 20 cm de 
diâmetro. 

UND 3  R$         26,94  

49 Bacia de alumínio com aprox. 30 cm de 
diâmetro. 

UND 3  R$         26,94  

50 Bandeja de aço galvanizada - 50x30x6cm UND 6  R$         67,89  

51 Bandeja de aço galvanizada - 70x50x5cm UND 6  R$       102,56  

52 Bandeja de aço galvanizada sem alça - Ø 
60x8cm 

UND 3  R$       123,54  

53 Colher/concha arredondada de concreto para 
corpo de prova 10x20cm. 

UND 3  R$         27,95  

54 Concha para concreto Ø 15x30cm UND 3  R$         31,16  

55 Conjunto frasco de Chapman. (NBR 9776; 
ASTM c 70; AASHTO t 142). Para 

determinação 
do peso específico dos agregados finos. 

Acompanha régua de cálculo para 
determinação da umidade superficial, estojo 

de 
madeira para transporte e instruções de uso. 

UND 5  R$       235,89  

56 Disco de neoprene dureza shore 70. Para cp 
10x20cm. Utilizado para acomodação das 

imperfeições das faces dos corpos de prova 
nos ensaios de compressão axial. Conforme 

ASTM c1231. 

UND 10  R$         26,11  

57 Disco de neoprene para acomodação (não 
deverá necessitar capeamento) para ensaio à 
compressão de copos de prova de argamassa 

UND 10  R$         26,11  



 

 

com diâmetro 5x10 cm. 

58 Escova com fios de aço. Utilizada para limpeza 
de peneiras forma 360 mm 

UND 2  R$         20,13  

59 Escova com fios de crina. Utilizada para 
limpeza de peneiras. (/) 30 x 150 mm. 

UND 2  R$         23,80  

60 Escova com fios de nylon. Utilizada para 
limpeza de peneiras. (/) 30 x 150 mm. 

UND 2  R$         32,77  

61 Forma metálica, cilíndrica para corpo de prova 
de argamassa de diâmetro 5x10cm com base 
rosqueada, com acabamento galvanizado e 
fabricada dentro dos padrões da NBR 7215 - 

mb -1 (cimenteira). 

UND 10  R$         64,33  

62 Forma cilíndrica metálica para concreto 
diâmetro 10x20cm para concreto (metálica): 

forma 
cilíndrica em aço zincado com abertura 

diametral, alça plastificada, parafusos com 
cabeça especial que impedem que o 

concreto caia sobre a rosca. 

UND 10  R$         64,33  

63 Forma cilíndrica metálica para concreto 
diâmetro 15x30cm para concreto (metálica): 

forma 
cilíndrica em aço zincado com abertura 

diametral, alça plastificada, parafusos com 
cabeça especial que impedem que o 

concreto caia sobre a rosca. 

UND 10  R$         96,00  

64 Frasco le chatelier, capacidade de 250 ml com 
rolha de vidro. Conforme dner-me 082. 

UND 2  R$       102,57  

65 Frasco erlenmeyer de 100 ml, fabricado em 
vidro borosilicato com boca estreita e 

graduação 
a partir de 40 ml com divisões de 20 ml. 

UND 2  R$         23,63  

66 Fundo de peneira 8x2´, em aro inox UND 1  R$         89,50  

67 Jogo de 15 peneiras c/ caixilho em inox, 8x2 , 
c/ malhas importadas c/ tampa e fundo. 

Inclui as peneiras com aberturas: 3 ; 2 ; 1.1/2 ; 
1 ; 3/4´; 3/8 ; nº 4; nº 8; nº 10; n 16; n 30; n 

40; nº 50; n 100; nº 
200; tampa e fundo. 

UND 1  R$   3.733,33  

68 Luva para trabalho manual luvas para altas 
temperaturas; protecao contra temperatura 

ate 
400ºc, risco de corte, material kevlar e punho 
de raspa,tamanho minimo de 40cm, tamanho 

g. 

UND 10  R$       139,78  

69  par de pratos de aço para cp 10x20 cm para 
acomodação do disco de neoprene na prensa. 

UND 5  R$       193,33  



70 par de pratos de aço para cp 5x10 cm para 
acomodação do disco de neoprene na prensa. 

UND 5  R$       193,33  

71 Tampa para peneira 8x2 em aço inox UND 1  R$       115,33  

72 Botina de Segurança Preta com Elástico e sem 
Bico, numeração variando entre 36 e 42 

PAR 40  R$         55,23  

73 capacete de Segurança classe b Com 

Suspensão 
item 30  R$         14,00  

74 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO UND 15  R$         41,34  

75 BASTÃO PARA COLA QUENTE - 12mm UND 10  R$         36,95  

76 BÓIA DE NÍVEL UND 01  R$         38,23  

77 BÓIA VAZÃO TOTAL UND 01  R$         60,29  

78 BRITA Nº 5/8 M³ 04  R$         82,50  

79 CHVEIRO PLÁSTICO PVC BRANCO UND 15  R$         19,02  

80 CIMENTO CP-II - 50Kg UND 05  R$         26,92  

81 COLA MADEIRA - 500g UND 01  R$         17,49  

82 CONDUÍTE 25mm - ROLO 50M UND 01  R$         54,27  

83 DISCO PARA SERRA CIRCULAR - DIAMANTADO 
80mm 

UND 08  R$         42,83  

84 DISCO PARA SERRA CIRCULAR - CORTE DE 
MADEIRA  80mm 

UND 03  R$         40,00  

85 DISJUNTOR 30A - BIPOLAR UND 05  R$         33,30  

86 DISJUNTOR 35A - BIPOLAR UND 02  R$         85,00  

87 DISJUNTOR 50A - BIPOLAR UND 05  R$         62,78  

88 ELETRODO P/ SOLDA ELÉTRICA 1,5mm - 1Kg UND 01  R$         20,09  

89 ELETRODO P/ SOLDA ELÉTRICA 2,5mm - 1Kg UND 01  R$         20,09  

90 FILITO - 17 ou 18 Kg UND 03  R$            3,90  

91 FITA AUTOFUSÃO - 10m UND 05  R$         31,00  

92 FITA ISOLANTE GRANDE - 20m UND 10  R$         14,45  

93 FITA VEDA ROSCA - 50m UND 05  R$         14,30  

94 GÁS R-22 - GARRA DE 13,600Kg UND 01  R$       690,00  

95 ROLO DE PINTURA - 23cm UND 02  R$         44,37  

96 IMPERMEABILIZANTE DENVERCRIL TIPO MANTA 
LÍQUIDA - LATA 4Kg 

UND 03  R$         87,27  

97 INTERRUPTOR 3 SEÇÕES UND 10  R$         15,00  

98 JOELHOS ESGOTO 40mm UND 10  R$            1,50  

99 JOELHOS L/R COM ANEL DE LATÃO 25mm UND 10  R$            3,34  

100 JOGO CHAVE COMBINADA* UND 00   

101 KIT FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA UND 05  R$         25,82  

102 ILUMINAÇÃO Pétalas 38 unidades 400W – LED * UND 20  R$       780,63  

103 ILUMINAÇÃO Refletores 17 unidades 800W – LED 

* 

UND 20  R$   1.051,00  

104 LIXA PAREDE - Nº 100 UND 20  R$            1,44  

105 LIXA PAREDE - Nº 120 UND 20  R$            1,44  



 

 

106 LIXA PAREDE - Nº 220 UND 20  R$            1,44  

107 LUVAS CORRER 25mm UND 05  R$         99,10  

108 LUVAS CORRER 32mm UND 05  R$         99,10  

109 LUVAS CORRER 40mm UND 05  R$         99,10  

110 LUVAS DE REDUÇÃO PVC 25mm - 3/4" UND 04  R$            5,49  

111 LUVAS DE REDUÇÃO PVC 25mm - 3/4" - L/R - 
BUCHA LATÃO 

UND 04  R$            5,49  

112 LUVAS PVC SOLDÁVEL DE 25mm UND 10  R$            2,93  

113 MANTA ASFÁLTICA COM REVESTIMENTO DE 
ALUMÍNIO 20CM x 10M 

UND 01  R$       148,53  

114 MÁQUINA SOLDA ELÉTRICA 250A- 127-220V UND 01  R$       997,74  

115 MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA P/ 
SERRALHEIRO 

UND 01  R$       303,83  

116 MASSA PLÁSTICA - 400g UND 02  R$         16,30  

117 OBTURADOR UNIVERSAL P/ DESCARGA UND 05  R$         24,80  

118 PARAFUSO LATÃO P/ VASO SANITÁRIO 10mm (Kit 
10un) 

UND 04  R$         25,20  

119 PARAFUSO PITÃO 8mm - CAIXA C/ 100und UND 01  R$         37,90  

120 BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO PHILIPS 6MM -  
100UND 

UND 01  R$         74,00  

121 BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO PHILIPS 8MM -  
100UND 

UND 01  R$         74,00  

122 BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO PHILIPS 10MM -  
100UND 

UND 01  R$         74,00  

123 PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA PLÁST 8MM - CX 
100UND 

UND 01  R$         40,00  

124 PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA PLÁST 10MM - 
CX 100UND 

UND 01  R$         40,00  

125 PASSAFIO COM ALMA DE AÇO 15m UND 03  R$         32,25  

126 PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL 280W - 
BIVOLT 

UND 01  R$         33,30  

127 PREGOS 2,1/2 X 10 KG 04  R$         10,00  

128 VASELINA INDUSTRIAL - GALÃO 900g UND 01  R$         47,31  

129 KIT PONTEIRO, TALHADEIRA E BROCAS SDS PLUS 
PARA FURADERIA DE IMPACTO 

UND 02  R$         78,05  

130 REBITE 3,2x12 - CAIXA C/ 1.000 UND 01  R$         81,66  

131 REBITE 4,8x14 - CAIXA C/ 1.000 UND 01  R$       153,24  

132 REBITE 4,8x19 - CAIXA C/ 1.000 UND 01  R$       153,24  

133 REBITE 4,8x22 - CAIXA C/ 1.000 UND 01  R$       153,24  

134 REFIL BEEZOMATIC PARA MAÇARICO TURBO 
TOCHA 

UND 02  R$         50,95  

135 REPARO P/ REGISTRO GAVETA -  3/4" UND 03  R$       203,28  

136 REPARO P/ REGISTRO GAVETA - 1" UND 03  R$       203,28  

137 REPARO P/ REGISTRO GAVETA - 1, 1/2"  UND 03  R$       203,28  

138 SOPRADOR TÉRMICO 220V UND 01  R$       502,78  

139 SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

UND 300  R$            3,50  

140 SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR EM 
ALUMÍCIO - PAR 

UND 05  R$         99,43  



141 TÁBUAS 3,0M x 0,30M UND 10  R$         36,75  

142 TINTA ACRÍLICA COR AREIA - LATA 18L UND 15  R$       300,00  

143 TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO - LATA 18L UND 20  R$       300,00  

144 TINTA ACRÍLICA COR VERDE FOLHA - LATA 18L UND 15  R$       300,00  

145 TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHA GL 3,600L UND 03  R$       100,00  

146 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO GL 3,600L UND 03  R$       100,00  

147 TINTA ZARCÃO CINZA GL 3,600L UND 04  R$         45,11  

148 TOMADA EMBUTIR - 10A UND 20  R$         45,00  

149 TOMADA EMBUTIR - 20A UND 10  R$         45,00  

150 TOMADA SOBREPOR - 10A UND 10  R$         45,00  

151 TOMADA SOBREPOR - 20A UND 10  R$         45,00  

152 TORNEIRAS AUTOMÁTICAS PARA LAVATÓRIO UND 15  R$       180,00  

153 TORNEIRAS DE JARDIM - METAL 1/2" UND 03  R$         50,64  

154 TRELIÇA PARA VIGOTA - 10,0m x 9,0cm UND 03  R$         41,10  

155 VÁLVULA DESCARGA HIDRA 1,1/2 UND 01  R$       117,00  

156 OBJETO: MAPA- ESPAÇO GEOGRAFICO 
MED. 89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

157 OBJETO:MAPA TERRA MED. 89 X 117 CM UND 2  R$         38,00  

158 OBJETO:MAPA RELEVO BRASILEIRO MED. 
89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

159 OBJETO:MAPA HIDROSFERA MED. 89 X 
117 CM 

UND 2  R$         38,00  

160 OBJETO:MAPA- ATMOSFERA MED. 89 X 
117 CM 

UND 2  R$         38,00  

161 OBJETO:MAPA ENERGIA MED. 89 X 117 CM UND 2  R$         38,00  

162 OBJETO:MAPA PROJEÇÕES MED. 89 X 117 
CM 

UND 2  R$         38,00  

163 OBJETO:MAPA DA REGIÃO NORDESTE DO 
BRASIL 

UND 2  R$         38,00  

164 OBJETO:MAPA DA REGIÃO CENTRO-
OESTE DO BRASIL MED. 89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

165 OBJETO:MAPA DA REGIÃO SUL DO BRASIL 
MED. 89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

166 OBJETO:MAPA DA REGIÃO SUDESTE DO 
BRASIL MED. 89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

167 OBJETO:MAPA DA AMÉRICA DO SUL 
ASPECTOS FÍSICOS E POLÍTICOS MED. 89 
X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

168 OBJETO:MAPA MUNDI MED.1.85 X 1.15 CM UND 2  R$         38,00  

169 OBJETO:MAPA DO BRASIL POLÍTICO MED. 
89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

170 OBJETO:MAPA DO BRASIL FÍSICO MED. 89 
X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

171 OBJETO:MAPA DO BRASIL ECONÔMICO 
MED. 89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

172 OBJETO:MAPA DO BRASIL CLIMAS MED. 89 
X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

173 OBJETO:MAPA DO BRASIL HIDROGRÁFICO 
MED. 89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

174 OBJETO:MAPA DO BRASIL VEGETAÇÃO 
MED. 89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

175 OBJETO:MAPA DO BRASIL RELEVO MED. UND 2  R$         38,00  



 

 

89 X 117 CM 

176 OBJETO:MAPA DO BRASIL URBANO MED. 
89 X 117 CM 

UND 2  R$         38,00  

177 OBJETO:GLOBO GEOGRAFICO, NOME 
GLOBO GEOGRAFICO, GLOBO 
TERRESTRE POLÍTICO 30 CM  

UND 2  R$       150,00  

178 MAPA DA BAHIA FISICO 89x117 M UND 2  R$         38,00  

179 CADERNOS  DE CARTOGRÁFIA COM 48 FLS.  
10x28,5x21 

UND 100  R$            5,60  

180 MAPA MUNDI DAS PLACAS TETÔNICAS UND 2  R$         38,00  

181 MAPA MUNDI DAS CAMADAS DA TERRA UND 2  R$         38,00  

182 Planetário Escolar Iluminado 110  Volts UND 1  R$       445,00  

183 Modelo anatômico de célula animal, 
confeccionada em PVC, mostra as 
estruturas típicas de uma célula;  todas as 
organelas importantes são representadas 
em relevo e diferenciadas por cores para 
uma melhor compreensão 

Unidade  2  R$       627,00  

184 Modelo anatômico de célula vegetal, 
confeccionada em PVC, mostra as 
estruturas típicas de um vegetal, com 
citoplasma e organelas celulares como 
vistos no microscópio eletrônico; todas as 
organelas importantes são representadas 
em relevo e diferenciadas por cores para 
uma melhor compreensão 

Unidade 2  R$       627,00  

185 Pelve masculina dividida em 1 parte, ideal 
para demonstrar o sistema reprodutor 
masculino. 

Unidade 1  R$       300,00  

186 Modelo anatômico pelve feminina dividida 
em 1 parte confeccionado em PVC, ideal 
para demonstrar o sistema reprodutor 
feminino; 

Unidade 1  R$       300,00  

187 Modelo molecular de DNA; Confeccionado 
em PVC Composto por três espirais de 
hélice dupla; Constituído de ácidos 
nucléicos para demonstrar o pareamento 
de bases.  

Unidade 1  R$       500,00  

188 Modelo anatômico de uma membrana 
plasmática, confeccionado em PVC e 
acrílico;  é possível identificar e demonstra 
sua a constituição 

Unidade 1  R$       627,00  

189 Modelo anatômico de vagina com visão 
interna, confeccionada em PVC é uma 
peça anatômica que oferece a visão 
detalhada de várias partes 

Unidade 1  R$       627,00  

190 O torso masculino de 42 cm é dividido em 
14 partes é uma excelente ferramenta 
para entender o corpo humano de forma 
geral 

Unidade 1  R$       627,00  



191 Modelo anatômico de Torso feminino 
dividido em 15 Partes de 42 cm de altura, 
Confeccionado em PVC e Resina Plástica 
Emborrachada é uma excelente; 
ferramenta para entender o corpo humano 
de forma geral; 

Unidade 1  R$       627,00  

192 O modelo de mitose SD-5070 ilustra as 9 
etapas da divisão celular de uma célula 
animal. 

Unidade 1  R$       500,00  

193 Modelo anatômico de mitose ilustra as 10 
etapas da divisão celular de uma célula 
animal; Confeccionada em PVC, Está 
apresentada numa escala de 
aproximadamente 10.000 

Unidade 1  R$       627,00  

194 Modelo anatômico que representa a 
fertilização e desenvolvimento 
embrionário, confeccionado em PVC 
especial, o modelo representa de forma 
sequencial e evolutiva desde os gametas 
ao feto no 3º mês; Com o modelo 
anatômico SD-5080 16 estruturas estão 
numeradas 

Unidade 1  R$       627,00  

195 Garfo de Mesa Inox Com Cabo Plástico Unidade 100  R$            3,50  

196 Colher de Mesa Inox Com Cabo Plástico Unidade 100  R$            3,11  

197 Faca de serra de Mesa Inox Com Cabo Plástico Unidade 100  R$            4,52  

198 Caixa Plástica Agrícola, organizadora de 
hortifruti - Dimensões: 31 cm x 34 cm x 55 
cm (altura x largura x comprimento) 
Capacidade volumétrica: 47 Litros 
Capacidade Carga por Caixa: 30 kg 
Capacidade Carga por Empilhamento: 
330 kg 

Unidade 20  R$         37,20  

199 Disco Diagrama para Tacógrafo de 
veículos 

cx com 100 
unidades 

10  R$         39,92  

200 REDE DE BALANÇO (BEGE) 100% ALGODÃO 
CRUA 

UND  8  R$       155,00  

201 PUFFS QUADRADOS DECORATIVOS TECIDO DE 
AQUABLOCK (42x42x42 cm) 

UND 10  R$         71,29  

202 PUFFS REDONDOS DECORATIVOS TECIDO DE 
AQUABLOCK  (altura 80cm, Largura 80cm, 
Profundidade 120cm) 

UND 6  R$         71,29  

203 Papel A4  210mmx 297mm    75 g/m² Resma 550  R$         20,91  

204 Tinta para carimbo, cor preta, frasco de 40 ML    
validade superior a 3 anos 

Unidade  20  R$            4,34  

205 Tnt colorido( Amarelo ,Azul Claro,Azul 
Marinho, Branco ,Laranja,Lilás  

-Marrom, Preto, Rosa,Roxo, Verde Limão, 
Verde Escuro,Vermelho, GRAMATURA:40 

G/m²,  comprimento 50 
metros,LARGURA:1,40 metros                             

Rolo 13  R$         83,41  



 

 

206 PLÁSTICO POLASEAL                                                                                         
MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, 

COMPRIMENTO A4 ( 307 MM, LARGURA 210 
MM), ESPESSURA 0,005 MM ou 125 MICRAS , 

COR TRANSPARENTE. APLICAÇÃO 
PLASTIFICAÇÃO . RESISTENTE À ÁGUA E 

CALOR, ADAPTÁVEL À QUALQUER MÁQUINA                                            
Validade superior a 3 anos                          

unidade 200  R$            2,06  

207 PAPEL PARDO,  Bobina Rolo Papel Kraft 
80g/m² , 100 Cm X 200 M COR PARDA                                                                                      

rolo 10  R$         81,81  

208  PINCEL PARA  QUADRO BRANCO / 
MAGNÉTICO, Ponta Macia Para Não Danificar 

O Quadro. Ponta De Acrílico 6.0mm. 
Espessura De Escrita 2.3mm. Tinta Especial. 

Refil E Ponta Substituíveis. COR PRETO                       

unidade 120  R$            7,69  

209  PINCEL PARA  QUADRO BRANCO / 
MAGNÉTICO, Ponta Macia Para Não Danificar 

O Quadro. Ponta De Acrílico 6.0mm. 
Espessura De Escrita 2.3mm.Tinta Especial. 
Refil E Ponta Substituíveis. COR Vermelho                       

unidade 120  R$            7,69  

210  PINCEL PARA  QUADRO BRANCO / 
MAGNÉTICO, Ponta Macia Para Não Danificar 

O Quadro. Ponta De Acrílico 6.0mm. 
Espessura De Escrita 2.3mm. Tinta Especial. 

Refil E Ponta Substituíveis. COR Azul                       

unidade 120  R$            7,69  

211  PINCEL PARA  QUADRO BRANCO / 
MAGNÉTICO, Ponta Macia Para Não Danificar 

O Quadro. Ponta De Acrílico 6.0mm. 
Espessura De Escrita 2.3mm. Tinta Especial. 

Refil E Ponta Substituíveis. COR Verde                       

unidade 120  R$            7,69  

212  CARTOLINA,                                                         
MATERIAL CELULOSE VEGETAL,  

COMPRIMENTO 730 MM, LARGURA 550 MM, 
140 gr COR (Azul, branca, verde, rosa, 

amarela)     

folha  500  R$            0,80  

213 Caneta Hidrocor,                                                           
Ponta Grossa estojo com 12 Cores . Possuem 
ponta de 5.5mm Traço de 1.5mm Embalagem 

com 12 cores: roxo, marrom, preto, verde, 
verde claro, azul, azul claro, amarelo, 

vermelho, violeta e rosa.  Produto não tóxico  
Medidas aproximadas: 13mm x 140mm Corpo 

e tampa na cor da tinta Composição: resina 
termoplástica, carga à base de água, corantes 

e umectantes, pavio de acetato e ponta de 
fibra de poliéster. 

estojo 10  R$         16,42  

214 Barbante 4/8 fios 100% algodão c/184mts  unidade 20  R$            6,98  



215 Papel  A3  90gr, 420mm x 297mm 
500 Folhas.  
Cor: Branco.  

Gramatura: 90gr. 

resma 6  R$         52,30  

216 Apagador, Base De Plastico . 
- Medida 15,0 X 6,0 Cm. 

- Com Sistema Flip Top Para Guardar Os 
Marcadores e feltro substituível. 

unidade 100  R$         17,33  

217 Garrafão 20 Litros para água mineral. 
Certificação ISO 9001. Validade superior a 3 

anos. 

unidade 10  R$         20,16  

218 Tesoura.  21cm estrutura em aço inoxidável 
que garante durabilidade e evita a ferrugem. 
Tipo de ponta Fina, cabo de borracha, AxLxP 

2x9x21,6cm 

unidade 50  R$         20,29  

219 Papel Verge Branco A4 180g pacote com 50 
folhas 50 Fls. 

pacote 20  R$         16,04  

220 Cola branca líquida, unidade com 90 gramas, 
lavável, não tóxica. Cola papel, cartolina e 

madeira. Validade superior a 3 anos. 

unidade 100  R$            1,70  

221 Caderno 10 matérias, capa dura, 300 folhas 
com logomarca do Ifba. 

unidade 1000  R$         30,00  

222 Envelope Pardo A4 24cm X 34cm unidade 300  R$            1,29  

223 Pasta congresso, altura 28 cm, largura 40 cm, 
fechamento com zíper, alça para apoio,  com 

logomarca do Ifba em silk screen 

unidade 350  R$         18,45  

224 Camisa branca de algodão, com gola polo 
verde, com logomarca do Ifba (tamanhos P, 

M, G, GG)  

unidades 1000  R$         21,94  

225 Short educação física masculino, na cor verde,  
com logomarca do Ifba. Tamanho ( P, M, G, 

GG) 

unidades 600  R$         20,00  

226 Short educação física feminino, na cor verde,  
com logomarca do Ifba. Tamanho ( P, M, G, 

GG) 

unidades 600  R$         21,07  

227 Camisa regata branca de algodão,  para 
educação física com logomarca do Ifba. 

Tamanho ( P, M, G, GG) 

unidades 1000  R$         21,94  

228 Café, torrado de intensidade 10, disponível na 
versão à vácuo de 500g, combina o aroma e o 

sabor do café arábica. Validade 3 anos 

pacote de 500 
gramas 

100  R$         10,88  

229 Açúcar tipo cristal, embalagem de 1 kg,  pacote de 1 kg 50  R$            3,70  

230 Pasta Az plástica Lombada Larga Ofício Preto unidade 50  R$         11,60  

231 Fita Crepe Adesiva De 24 Mm X 50 Metros unidade 100  R$            5,36  

232 Fita adesiva transparente 48mm x 50 m unidade 150  R$            7,42  

233 Pasta transparente com elástico , dimensões  
em Altura x Largura x Espessura   245x335x40  

mm,  

unidade 350  R$            4,22  



 

 

234 Papel Crepon rolo de 48 cm x 200 cm, cores 
(amarela, verde, vermelha, rosa, azul, preto, 

marrom, branco) 

unidade 160  R$            3,10  

235 Pincel chato n° 16, Uso escolar   unidade 30  R$            4,66  

236 Pincel  Chato n°20, uso escolar  unidade 30  R$            5,77  

237 Pilha recarregável AAA, tensão 1,2V, 
capacidade 1000 mAh,  

par 30  R$         22,01  

238 Pilha recarregável AA, tensão 1,2V, 
capacidade 2300 mAh 

par 30  R$         28,73  

239 Pasta em L, transparente, em formato A4,  unidade 1000  R$            0,91  

 

ITENS DO PARTICIPANTE 158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ (Local de Entrega) 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO UNIDADE 

DE 

 MEDIDA 

QTD. VALOR 

ESTIMADO  

240 CABO P2 / P10 - 2 
METROS - PLUG METAL 

Unidade 10 R$ 32,49 

241 EXTENSÃO ELÉTRICA - 
EM - 4 TOMADAS 

Unidade 10 R$ 22,47 

242 CABO P10 / P10 - 5 
METROS - PLUG METAL 

Unidade 15 R$ 30,35 

243 ADAPTADOR DE 
TOMADA BENJAMIM 

Unidade 30 R$ 12,11 

244 CABO P2 / P2 - PLUG 
METAL 

Unidade 10 R$ 25,23 

245 CABO P10-XLR - PLUG 
METAL - 10M 

Unidade 6 R$ 64,88 

246 CABO XLR-XLR - PLUG 
METAL - 10M 

Unidade 6 R$ 64,33 

247 CABO HDMI / VGA Unidade 35 R$35,89 

248 CABO HDMI Unidade 25 R$18,21 

249 Bola de Voleibol 7,0 

 confeccionada em 

Microfibra, com 18 

gomos, com câmara 

airbility, forro 

multiaxial, miolo 

Slip System 

(lubrificado e 

substituível), com 

peso 260 a 280 

gramas e 

circunferência entre 

65 e 67cm, Oficial 

seguindo as normas 

da Confederação 

Brasileira de 

Voleyball, Aprovada 

pela FIVB Federação 

Internacional de 

Unidade 10 R$ 299,25 



Voleyball.Equivalent

e ou de melhor 

qualidade 

250 Bola de Futsal 

Material: Pu 

(Poliuretano) 

circunferência (CM): 

51,00 pressão (LBS): 

6 Lbs estampa: 

Nome da Marca 

 Com 0% de 

absorção de água, a 

tecnologia permite o 

uso da bola em 

condições de chuva 

intensa, garantindo a 

precisão e leveza na 

hora do chute. Miolo 

Slip System: 

Consiste em uma 

válvula removível e 

autolubrificada, que 

facilita a introdução 

da agulha, feita de 

borracha siliconada, 

não vaza e nem 

resseca. 

Unidade 10 R$ 299,25 

251 Bolas Medicineball 

DESCRIÇÃO 

DETALHADA: 

Medicine Ball 7kg 

costurada 
 

Unidade 10 R$  94,50 

252 CONJUNTO DE 

CARTÕES PARA 

ÁRBITRO DE 

FUTEBOL DE 

CAMPO - 

CONTENDO: 02 

CARTÕES 

(AMARELO E 

VERMELHO) / 02 

MARCADORES 

PARA 

ANOTAÇÕES, 

DIMENSÕES 

APROXIMADAS 08 

CM X 12 CM, 

Unidade 3 R$  17,00 



 

 

MATERIAL 

PLÁSTICO. 
253  Medalhas tamanho 

(aprox): 75mm x 

60mm x 3,6mm, 

peso (aprox): 49 g., 

Com bordas frontais 

e inscrições gravadas 

em alto e baixo 

relevo, com 

espaçamentos 

vazados e o verso 

também com 

detalhes estampados 

em alto relevo: com 

espaçamento de 

40mm de diâmetro 

para a colocação de 

adesivo com logo e 

nome do evento; 

verso em alto relevo 

com a logomarca do 

IFBA .fita (medida): 

80cms x 2cms, cores 

azul e vermelho, 

materiais: metal 

fundido, print color 

resinada fita de taref. 

(modelo para 3º 

lugar) 

Unidade 30 R$  7,91 

254 Medalhas tamanho 

(aprox): 75mm x 

60mm x 3,6mm, 

peso (aprox): 49 g., 

Com bordas frontais 

e inscrições gravadas 

em alto e baixo 

relevo, com 

espaçamentos 

vazados e o verso 

também com 

detalhes estampados 

em alto relevo: com 

espaçamento de 

40mm de diâmetro 

para a colocação de 

adesivo com logo e 

nome do evento; 

Unidade 30 R$ 7,91 



verso em alto relevo 

com a logomarca do 

IFBA, fita (medida): 

80cms x 2cms, cores 

azul e vermelho, 

materiais: metal 

fundido, print color 

resinada fita de taref. 

(modelo para 2º 

lugar - vice-

campeão) 

255 Medalhas tamanho 

(aprox): 75mm x 

60mm x 3,6mm, 

peso (aprox): 49 g., 

Com bordas frontais 

e inscrições gravadas 

em alto e baixo 

relevo, com 

espaçamentos 

vazados e o verso 

também com 

detalhes estampados 

em alto relevo: com 

espaçamento de 

40mm de diâmetro 

para a colocação de 

adesivo com logo e 

nome do evento; 

verso em alto relevo 

com a logomarca do 

IFBA .fita (medida): 

80cms x 2cms, cores 

azul e vermelho, 

materiais: metal 

fundido, print color 

resinada fita de taref. 

(modelo para 1º 

lugar - campeão). 

Unidade 30 R$ 7,91 

256 Tornozeleiras ajustáv

eis com velcro, interi

or em granalha de aç

o,costura dublada, ac

abamento em viés, re

vestida em couro sint

ético 3kg (Par) 

Par 10 R$ 62,14 

257 Tornozeliras ajustáve

is com velcro, interio

Par 10 R$ 62,14 



 

 

r em granalha de aço, 

costura dublada, acab

amento em viés, reve

stida em couro sintéti

co 4 kg (Par) 

258 Tornozeleira ajustáve

is com velcro, interio

r em granalha de aço, 

costura dublada, acab

amento em viés, reve

stida em couro sintéti

co 5 kg (Par) 

Par 10 R$ 62,14 

259 Modelo / Versão: 

taurus 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

BALANÇA E 

MONITOR DE 

COMPOSIÇÃO 

CORPORAL. 

Especificações: peso 

em kg, % de água, % 

de gordura, massa 

muscular, modo 

atleta, modo criança, 

capacidade de 150 

kg, memória para 12 

usuários. Graduação 

em peso: 0,1kg. 

Graduação em %: 

0,1% 

Unidade 2 R$ 938,81 

260 Modelo / Versão: 

40x40 cm 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Bandeira 

quadriculada para 

árbitro, fluorescente, 

com bastão de 

alumínio com 

manete aderente e 

macio, nas cores 

laranja e amarelo, 

medindo 40x40 cm. 

Unidade 5 R$ 50,14 

261 Modelo / Versão: 

Alumínio 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Unidade 2 R$ 454,00 



Bloco de partida em 

alumínio para provas 

de atletismo, com 

regulagem de 

angulação do apoio 

dos pés feito em 

alumínio e ajuste na 

posição no corpo do 

bloco, acabamento 

em material sintético, 

segundo regras da 

IAAF. 
262 Modelo / Versão: 

Volei 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Protetor para poste 

de vôlei, espuma 

com 4 cm, densidade 

60, altura 1,80m, 

revestida por PVC, 

acompanhado de 

fixador de velcro, 

medidas oficiais 

regidas pela CBV e 

FIVB 

Unidade 2 R$ 400,00 

263 Modelo / Versão: 

VOLEI DE PRAIA 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Marcação para 

quadra de vôlei de 

praia oficial, 

confeccionada em 

matériaprima virgem 

de alta densidade, 

com tratamento 

ultravioleta que evita 

a degradação de 

polímeros 

ocasionada por 

intempéries, com 

certificado de 

resistência feito em 

laboratório que 

aumenta o tempo de 

uso, Peso: 1.200g, 

Kit contendo: 6 

Unidade 2 R$ 105,00 



 

 

fixadores de ferro, 6 

marcações de 

8.00mts de 

comprimento x 6cm 

de largura (cada), 

garantia de 30 dias 

contra defeitos de 

fabricação. 
264 Modelo / Versão: 

Tênis de Mesa 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Rede para tênis de 

mesa com 1,83 m de 

comprimento, 15,25 

cm de altura, cor 

escura (azul), com 

tira branca na parte 

superior, medindo 

entre 7,5 mm e 12 

mm com suporte de 

ferro para fixar na 

mesa. Validade da 

Proposta: 60 dias. 

Prazo de entrega: 30 

dias. Garantia: 12 

meses. Marca / 

Fabricante / Modelo: 

Vollo / Tênis de 

Mesa. 
 

Unidade 2 R$ 93,43 

265 Modelo / Versão: 

Tênis de Mesa 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Suporte para rede de 

tênis de mesa, 

confeccionado em 

ferro, pintado de 

preto, com presilha 

borboleta para fixar 

na mesa e regulagem 

de tensão da rede, de 

acordo com as 

normas oficiais do 

tênis de mesa. 

Validade da 

Proposta: 60 dias. 

Unidade 2 R$ 65,84 



Prazo de entrega: 30 

dias. Garantia: 12 

meses. Marca / 

Fabricante / Modelo: 

Vollo / Tênis de 

Mesa. 
266 Modelo / Versão: 

2011 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Medalhas em acrílico 

ou metal, com 

medidas máximas de 

10cm x 10cm, a cor 

deve ser fornecida 

conforme a 

requisição. 

Unidade 2 R$ 10,27 

267 Modelo / Versão: 

Nacional 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Troféus em acrílico 

ou metál, com 

dimensões máximas 

de 40x25cm 

Unidade 10 R$ 117,19 

268 Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Arco de ginástica 

rítmica, tipo 

bambolê, em 

material PVC, 

diâmetro de 60 a 70 

cm, aplicação em 

práticas esportivas, 

na cor verde. 

Unidade 20 R$ 10,27 

269 Modelo / Versão: 

PRO 

Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado: 

Antenas para 

voleibol/vôlei de 

praia oficial, em 

fibra de vidro, 

medidas: 1,80m de 

altura, 1cm de 

largura, cor oficial 

branca e vermelha. 

Unidade 3 R$ 65,12 

270 OBJETO: Disco de Unidade 5 R$ 50,41 



 

 

Frisbee DESCRIÇÃ

O 

DETALHADA: Plást

ico com peso 

aproximado 140g 

para a prática de 

esportes ao ar livre. 
271 Estilete de Ginástica 

Ritmica em fibra 
branca, tamanho 

oficial, com 50 cm de 
comprimento  e 
extremidades 

emborrachada para 
maior conforme e 

proteção das mãos 
durante o manejo.  

Cabeçote do girandor  
com pistão bi-

articulado Girador com 
alfinete usado para 

acoplar a fita no 
estilete. 

Unidade 5 R$ 16,98 

272 Arco para Ginástica 
Rítmica oficial adulto - 
88 cm de diâmetro e 

18mm de diâmetro de 
tubo, na cor branca e 

encapado com fita 
colorida auto adesiva, 

em PCV de alta 
resistência. União dos 
tubos através de solda 
térmica, vulcanizada. 

Interior com reforço em 
Y do mesmo 

material.Tamanhos: 
78cm e 88cm 

Unidade 10 R$ 49,14 

273                               

                             

                       

                            

                      

                   

                         

ou similar. 

Unidade 10 R$ 42,62 

274 Kettlebell rev                

                             

                       

                            

                      

                   

                         

ou similar. 

Unidade 10 R$ 81,42 

275 Kettlebell revestido. Peso: 2 

kg. Feito de ferro fundido   

                       

                            

                      

Unidade 10 R$ 42,62 



                   

                         

ou similar. 

276 Bacia de alumínio com 
aprox. 20 cm de 

diâmetro. 

Unidade 6 R$ 26,94 

277 Bacia de alumínio com 
aprox. 30 cm de 

diâmetro. 

Unidade 6 R$ 26,94 

278 Bandeja de aço 
galvanizada - 50x30x6cm 

Unidade 6 R$ 67,89 

279 HALTERE, MATERIAL 
BORRACHA EVA, 
TIPO MACIÇO, 

FORMA BOLAS NAS 
LATERAIS, PESO 3 

KG 

Unidade 10 R$ 31,97 

280 Bandeja de aço 
galvanizada - 70x50x5cm 

Unidade 6 R$ 102,56 

281 Bandeja de aço 
galvanizada sem alça - Ø 

60x8cm 

Unidade 3 R$ 123,54 

282 Colher/concha 
arredondada de concreto 

para corpo de prova 
10x20cm. 

Unidade 3 R$ 123,54 

283 Concha para concreto Ø 
15x30cm 

Unidade 3 R$ 31,16 

284 Conjunto frasco de 
Chapman. (NBR 9776; 
ASTM c 70; AASHTO t 

142). Para determinação 
do peso específico dos 

agregados finos. 
Acompanha régua de 

cálculo para 
determinação da 

umidade superficial, 
estojo de 

madeira para transporte 
e instruções de uso. 

Unidade 5 R$ 235,89 

285 Disco de neoprene 
dureza shore 70. Para cp 
10x20cm. Utilizado para 

acomodação das 
imperfeições das faces 

dos corpos de prova nos 
ensaios de compressão 
axial. Conforme ASTM 

c1231 

Unidade 10 R$ 26,11 

286 Disco de neoprene para 
acomodação (não deverá 
necessitar capeamento) 

para ensaio à 
compressão de copos de 
prova de argamassa com 

Unidade 10 R$ 26,11 



 

 

diâmetro 5x10 cm. 

287 Escova com fios de aço. 
Utilizada para limpeza de 
peneiras forma 360 mm 

Unidade 2 R$ 20,13 

288 Escova com fios de crina. 
Utilizada para limpeza de 

peneiras. (/) 30 x 150 
mm. 

Unidade 2 R$ 23,80 

289 Escova com fios de 
nylon. Utilizada para 

limpeza de peneiras. (/) 
30 x 150 mm. 

Unidade 2 R$ 32,77 

290 Forma metálica, 
cilíndrica para corpo de 
prova de argamassa de 
diâmetro 5x10cm com 

base 
rosqueada, com 

acabamento galvanizado 
e fabricada dentro dos 
padrões da NBR 7215 - 

mb -1 (cimenteira). 

Unidade 10 R$ 64,33 

291 Forma cilíndrica metálica 
para concreto diâmetro 
10x20cm para concreto 

(metálica): forma 
cilíndrica em aço zincado 
com abertura diametral, 

alça plastificada, 
parafusos com cabeça 
especial que impedem 

que o 
concreto caia sobre a 

rosca. 

Unidade 10 R$ 64,33 

292 Forma cilíndrica metálica 
para concreto diâmetro 
15x30cm para concreto 

(metálica): forma 
cilíndrica em aço zincado 
com abertura diametral, 

alça plastificada, 
parafusos com cabeça 
especial que impedem 

que o 
concreto caia sobre a 

rosca. 

Unidade 10 R$ 96,00 

293 Frasco le chatelier, 
capacidade de 250 ml 

com rolha de vidro. 
Conforme dner-me 082. 

Unidade 2 R$ 102,57 

294 Frasco erlenmeyer de 
100 ml, fabricado em 
vidro borosilicato com 

boca estreita e 
graduação 

a partir de 40 ml com 

Unidade 1 R$ 23,63 



divisões de 20 ml. 

295 Fundo de peneira 8x2´, 
em aro inox 

Unidade 1 R$ 89,50 

296 Jogo de 15 peneiras c/ 
caixilho em inox, 8x2 , c/ 

malhas importadas c/ 
tampa e fundo. 

Inclui as peneiras com 
aberturas: 3 ; 2 ; 1.1/2 ; 1 
; 3/4´; 3/8 ; nº 4; nº 8; nº 
10; n 16; n 30; n 40; nº 

50; n 100; nº 
200; tampa e fundo. 

Unidade 1 R$ 3.733,33 

297 Luva para trabalho 
manual luvas para altas 
temperaturas; protecao 
contra temperatura ate 

400ºc, risco de corte, 
material kevlar e punho 

de raspa,tamanho 
minimo de 40cm, 

tamanho g. 

Unidade 10 R$ 139,78 

298 par de pratos de aço 
para cp 10x20 cm para 

acomodação do disco de 
neoprene na prensa. 

Unidade 5 R$ 193,33 

299 par de pratos de aço 
para cp 5x10 cm para 

acomodação do disco de 
neoprene na prensa. 

Unidade 5 R$ 193,33 

300 Tampa para peneira 8x2 
em aço inox 

Unidade 2 R$ 115,33 

301 Botina de Segurança 
Preta com Elástico e sem 

Bico, numeração 
variando entre 36 e 42 

Par 40 R$ 55,23 

302 capacete de Segurança 

classe b Com Suspensão 

Unidade 30 R$ 14,00 

303 ASSENTO PARA VASO 

SANITÁRIO 

Unidade 16 R$ 41,34 

304 BASTÃO PARA COLA 
QUENTE - 12mm 

Unidade 10 R$ 36,95 

305 BÓIA DE NÍVEL 
 

Unidade 1 R$ 38,23 

306 BÓIA VAZÃO TOTAL Unidade 1 R$ 60,29 

307 BRITA Nº 5/8 
 

Metro 

Cúbico 

6 R$ 82,50 

308 CHVEIRO PLÁSTICO PVC 
BRANCO 

Unidade 15 R$ 19,02 

309 CIMENTO CP-II - 50Kg Saco 50,00 

Kg 

400 R$ 26,92 

310 COLA MADEIRA - 500g Frasco 

500,00 G 

1 R$ 17,49 

311 CONDUÍTE 25mm - ROLO 
50M 

Unidade 1 R$ 54,27 

312 DISCO PARA SERRA Unidade 7 R$ 42,83 



 

 

CIRCULAR - 
DIAMANTADO 80mm 

313 DISCO PARA SERRA 
CIRCULAR - CORTE DE 

MADEIRA  80mm 

Unidade 3 R$ 40,00 

314 DISJUNTOR 30A - 
BIPOLAR 

Unidade 5 R$ 33,30 

315 DISJUNTOR 35A - 
BIPOLAR 

Unidade 2 R$ 85,00 

316 DISJUNTOR 50A - 
BIPOLAR 

Unidade 2 R$ 62,78 

317 ELETRODO P/ SOLDA 
ELÉTRICA 1,5mm - 1Kg 

Unidade 1 R$ 20,09 

318 ELETRODO P/ SOLDA 
ELÉTRICA 2,5mm - 1Kg 

Unidade 1 R$ 20,09 

319 FILITO - 17 ou 18 Kg 
 

Unidade 3 R$ 5,00 

320 FITA AUTOFUSÃO - 10m Unidade 5 R$ 31,00 

321 FITA ISOLANTE GRANDE - 
20m 

 

Rolo 20,00 

M 

10 R$ 14,45 

322 GÁS R-22 - GARRA DE 
13,600Kg 

Unidade 1 R$ 690,00 

323 ROLO DE PINTURA - 
23cm 

Unidade 2 R$ 44,37 

324 IMPERMEABILIZANTE 
DENVERCRIL TIPO 

MANTA LÍQUIDA - LATA 
4Kg 

 

Balde 4,00 

Kg 

3 R$ 87,27 

325 INTERRUPTOR 3 SEÇÕES Unidade 10 R$ 15,00 

326 JOELHOS ESGOTO 40mm Unidade 10 R$ 1,500 

327 JOELHOS L/R COM ANEL 
DE LATÃO 25mm 

Unidade 10 R$ 3,34 

328 JOGO CHAVE 
COMBINADA* 

Unidade 1 R$ 200,00 

329 KIT FIXAÇÃO CAIXA 
ACOPLADA 

 

Unidade 5 R$ 25,82 

330 LIXA PAREDE - Nº 100 Unidade 20 R$ 1,44 

331 LIXA PAREDE - Nº 120 
 

Unidade 20 R$ 1,44 

332 LIXA PAREDE - Nº 220 
 

Unidade 20 R$1,44 

333 LUVAS CORRER 25mm 
 

Unidade 5 R$ 99,10 

334 LUVAS CORRER 32mm Unidade 5 R$ 99,10 

335 LUVAS CORRER 40mm Unidade 5 R$ 99,10 

336 LUVAS DE REDUÇÃO PVC 
25mm - 3/4" 

Unidade 4 R$ 5,49 

337 LUVAS DE REDUÇÃO PVC 
25mm - 3/4" - L/R - 

BUCHA LATÃO 

Unidade 5 R$ 5,49 

338 LUVAS PVC SOLDÁVEL DE 
25mm 

Unidade 10 R$ 2,93 



 

339 MANTA ASFÁLTICA COM 
REVESTIMENTO DE 

ALUMÍNIO 20CM x 10M 

Unidade 1 R$ 148,53 

340 MÁQUINA SOLDA 
ELÉTRICA 250A- 127-

220V 

Unidade 1 R$ 997,74 

341 MÁSCARA PARA SOLDA 
AUTOMÁTICA P/ 

SERRALHEIRO 

Unidade 1 R$ 303,83 

342 MASSA PLÁSTICA - 400g Lata 400,00 

G 

2 R$ 16,30 

343 OBTURADOR UNIVERSAL 
P/ DESCARGA 

Unidade 5 R$ 24,80 

344 PARAFUSO LATÃO P/ 
VASO SANITÁRIO 10mm 

(Kit 10un) 

Conjunto 4 R$  25,20 

345 PARAFUSO PITÃO 8mm - 
CAIXA C/ 100und 

Conjunto 1 R$ 37,90 

346 BUCHA PLÁSTICA COM 
PARAFUSO PHILIPS 6MM 

-  100UND 

Caixa 

100,00 Un 

1 R$ 74,00 

347 BUCHA PLÁSTICA COM 
PARAFUSO PHILIPS 8MM 

-  100UND 

Centena 1 R$ 74,00 

348 BUCHA PLÁSTICA COM 
PARAFUSO PHILIPS 
10MM -  100UND 

Centena 1 R$ 74,00 

349 PARAFUSO SEXTAVADO 
C/ BUCHA PLÁST 8MM - 

CX 100UND 

Conjunto 1 R$ 40,00 

350 PARAFUSO SEXTAVADO 
C/ BUCHA PLÁST 10MM - 

CX 100UND 

Conjunto 1 R$ 40,00 

351 PASSAFIO COM ALMA DE 
AÇO 15m 

Unidade 3 R$ 32,25 

352 PISTOLA DE COLA 
QUENTE PROFISSIONAL 

280W - BIVOLT 

Unidade 1 R$ 33,30 

353 PREGOS 2,1/2 X 10 Quilograma 4 R$ 10,00 

354 VASELINA INDUSTRIAL - 
GALÃO 900g 

Emablagem 

450,00 G 

1 R$ 47,31 

355 KIT PONTEIRO, 
TALHADEIRA E BROCAS 

SDS PLUS PARA 
FURADERIA DE IMPACTO 

Unidade 2 R$ 78,05 

356 REBITE 3,2x12 - CAIXA C/ 
1.000 

Caixa 

1000,00 

Un 

1 R$ 81,66 

357 REBITE 4,8x14 - CAIXA C/ 
1.000 

Caixa 

1000,00 Un 

1 R$ 153,24 

358 REBITE 4,8x19 - CAIXA C/ 
1.000 

Caixa 

1000,00 Un 

1 R$ 153,24 

359 REFIL BEEZOMATIC PARA 
MAÇARICO TURBO 

Unidade 2 R$ 50,95 



 

 

TOCHA 

360 REBITE 4,8x22 - CAIXA C/ 
1.000 

 

Caixa 

1000,00 Un 

1 R$ 153,24 

361 REPARO P/ REGISTRO 
GAVETA -  3/4" 

Unidade 2 R$ 203,28 

362 REPARO P/ REGISTRO 
GAVETA - 1" 

Unidade 2 R$ 203,28 

363 REPARO P/ REGISTRO 
GAVETA - 1, 1/2" 

Unidade 2 R$ 203,28 

364 SOPRADOR TÉRMICO 
220V 

Unidade 1 R$ 502,78 

365 SOQUETE DE PRESSÃO 
PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

Unidade 300 R$ 3,500 

366 SUPORTE PARA 
CONDICIONADOR DE AR 

EM ALUMÍCIO - PAR 

Unidade 5 R$ 99,43 

367 TÁBUAS 3,0M x 0,30M Unidade 10 R$ 36,75 

368 TINTA ACRÍLICA COR 
BRANCO GELO - LATA 

18L 

Balde 18,00 

L 

25 R$ 300,00 

369 TINTA ACRÍLICA COR 
VERDE FOLHA - LATA 18L 

Balde 18,00 

L 

15 R$ 300,00 

370 TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO VERMELHA GL 

3,600L 

Galão 3,60 L 3 R$ 100,00 

371 TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO PRETO GL 

3,600L 

Galão 3,60 L 3 R$ 100,00 

372 TINTA ZARCÃO CINZA GL 
3,600L 

Galão 3,60 L 15 R$ 45,11 

373 TOMADA EMBUTIR - 10A Unidade 20 R$ 45,00 

374 TOMADA EMBUTIR - 20A 
 

Unidade 10 R$ 45,00 

375 TOMADA SOBREPOR - 
10A 

Unidade 10 R$ 45,00 

376 TOMADA SOBREPOR - 
20A 

Unidade 10 R$ 45,00 

377 Papel A4  210mmx 
297mm    75 g/m² 

Resma 100 R$ 20,91 

378 Caderno 10 matérias, 
capa dura, 300 folhas 

com logomarca do Ifba 

Unidade 100 R$ 30,00 

379 Pilha recarregável AAA, 
tensão 1,2V, capacidade 

1000 mAh, 

Embalagem 

2,00 Un 

30 R$ 22,01 

380 Pilha recarregável AA, 
tensão 1,2V, capacidade 

2300 mAh 

Embalagem 

2,00 Un 

30 R$ 28,73 

381 FITA VEDA ROSCA - 50m Unidade 5 R$ 14,30 
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BA (Local de Entrega) 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Qtd 

Valor 

estimado 

382 CABO P2 / P10 - 2 METROS - PLUG METAL UNIDADE 30 R$32,49 

383 EXTENSÃO ELÉTRICA - EM - 4 TOMADAS UNIDADE 15 R$22,47 

384 CABO P10 / P10 - 5 METROS - PLUG METAL UNIDADE 10 R$30,35 

385 ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM UNIDADE 30 R$12,11 

386 CABO P2 / P2 - PLUG METAL UNIDADE 20 R$25,23 

387 CABO P10-XLR - PLUG METAL - 10M UNIDADE 15 R$64,88 

388 CABO XLR-XLR - PLUG METAL - 10M UNIDADE 15 R$64,33 

389 CABO HDMI / VGA UNIDADE 17 R$35,89 

390 CABO HDMI UNIDADE 20 R$18,21 

391 

Bola   de   Voleibol   7,0    confeccionada   em 

Microfibra,   com   18   gomos,   com   câmara 

airbility,  forro  multiaxial,  miolo  Slip  System 

(lubrificado  e  substituível),  com  peso  260  a 280 

gramas e circunferência entre 65 e 67cm, Oficial  

seguindo  as  normas  da Confederação Brasileira 

de Voleyball, Aprovada pela FIVB Federação                

Internacional                de Voleyball.Equivalente      

ou      de      melhor 

UNIDADE 24 R$299,25 

qualidade 

392 

Bola de Futsal Material: Pu (Poliuretano) 

circunferência (CM): 51,00 pressão (LBS): 6 Lbs 

estampa: Nome da Marca  Com 0% de absorção de 

água, a tecnologia permite o uso da bola em 

condições de chuva intensa, garantindo a precisão 

e leveza na hora do chute. Miolo Slip System: 

Consiste em uma válvula removível e 

autolubrificada, que facilita a introdução da agulha, 

feita de 

UNIDADE 24 R$299,25 

borracha siliconada, não vaza e nem resseca. 

393 

Borracha / elástico funcional 

UNIDADE 15 R$127,72 DESCRIÇÃO DETALHADA: Super Band 

Elastico Borracha Crossfit - Nivel Médio 

394 

 Bolas Medicineball 

UNIDADE 2 R$94,50 DESCRIÇÃO DETALHADA: Medicine 

Ball 7kg costurada 

395 

CONJUNTO DE CARTÕES PARA ÁRBITRO 

DE FUTEBOL DE  CAMPO  -  CONTENDO:  02  

CARTÕES (AMARELO      E      VERMELHO)     

/     02 MARCADORES     PARA     

ANOTAÇÕES, DIMENSÕES  APROXIMADAS  

08  CM  X 12 CM, MATERIAL PLÁSTICO. 

UNIDADE 2 R$17,00 



 

 

396 

: Medalhas tamanho (aprox): 75mm x 60mm x 

3,6mm, peso (aprox): 49 g., Com bordas frontais e 

inscrições gravadas em alto e baixo relevo, com 

espaçamentos vazados e o verso também com 

detalhes estampados em alto relevo: com 

espaçamento de 40mm de diâmetro para a 

colocação de adesivo com logo e nome do evento; 

verso em alto relevo com a logomarca do IFBA 

.fita (medida): 80cms x 2cms, cores azul e 

vermelho, materiais: metal fundido, print color 

resinada 

UNIDADE 1000 R$7,91 

fita de taref. (modelo para 3º lugar) 

397 

 Medalhas tamanho (aprox): 75mm x 60mm x 

3,6mm, peso (aprox): 49 g., Com bordas frontais e 

inscrições gravadas em alto e baixo relevo, com 

espaçamentos vazados e o verso também com 

detalhes estampados em alto relevo: com 

espaçamento de 40mm de diâmetro para a 

colocação de adesivo com logo e nome do evento; 

verso em alto relevo com a logomarca do IFBA, 

fita (medida): 80cms x 2cms, cores azul e 

vermelho, materiais: metal fundido, print color 

resinada fita de taref. (modelo para 2º lugar - vice- 

UNIDADE 1000 R$7,91 

campeão) 

398 

 Medalhas tamanho (aprox): 75mm x 60mm x 

3,6mm, peso (aprox): 49 g., Com bordas frontais e 

inscrições gravadas em alto e baixo relevo, com 

espaçamentos vazados e o verso também com 

detalhes estampados em alto relevo: com 

espaçamento de 40mm de diâmetro para a 

colocação de adesivo com logo e nome do evento; 

verso em alto relevo com a logomarca 

UNIDADE 1000 R$7,91 

do IFBA .fita (medida): 80cms x 2cms, cores azul 

e vermelho, materiais: metal fundido, print color 

resinada fita de taref. (modelo para 1º lugar - 

campeão). 

399 

Tornozeleiras ajustáveis com velcro, interior em 

granalha de aço,costura dublada, acabame nto em 

viés, revestida em couro sintético 3kg UNIDADE 6 R$62,14 

(Par) 

400 

Tornozeliras ajustáveis com velcro, interior e m 

granalha de aço, 
UNIDADE 6 R$62,14 

costura dublada, acabamento em viés, revesti 

da em couro sintético 4 kg (Par) 

401 

Tornozeleira ajustáveis com velcro, interior e m 

granalha de aço, 
UNIDADE 6 R$62,14 

costura dublada, acabamento em viés, revesti 

da em couro sintético 5 kg (Par) 

402 
 BALANÇA          E         MONITOR         DE 

COMPOSIÇÃO                          CORPORAL. 
UNIDADE 2 R$938,81 



Especificações: peso em kg, % de água, % de 

gordura, massa muscular, modo atleta, modo 

criança, capacidade de 150 kg, memória para 

12   usuários.   Graduação   em   peso:   0,1kg. 

Graduação em %: 0,1% 

403 

 RAQUETE      ESPORTIVA,      MATERIAL 

CORPO     MADEIRA,     REVESTIMENTO 

CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, 

COR   PRETA,   APLICAÇÃO   TÊNIS   DE 

MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

UNIDADE 10 R$44,46 

2 LADOS REVESTIDOS 

404 

 Bandeira       quadriculada       para       árbitro, 

fluorescente,  com  bastão  de  alumínio  com 

manete aderente e macio, nas cores laranja e UNIDADE 10 R$50,14 

amarelo, medindo 40x40 cm. 

405 

 Bloco de partida em alumínio para provas de 

atletismo,  com  regulagem  de  angulação  do 

apoio  dos  pés  feito  em  alumínio  e  ajuste  na 

posição  no  corpo  do  bloco,  acabamento  em 
UNIDADE 10 R$454,00 

material sintético, segundo regras da IAAF. 

406 

 Protetor  para  poste  de  vôlei,  espuma  com  4 

cm, densidade 60, altura 1,80m, revestida por 

PVC,   acompanhado   de   fixador   de   velcro, UNIDADE 10 R$400,00 

medidas oficiais regidas pela CBV e FIVB 

407 

 VOLEI    DE    PRAIA Descrição   Detalhada   do   

Objeto   Ofertado: Marcação   para   quadra   de   

vôlei   de   praia oficial,     confeccionada     em     

matériaprima virgem  de  alta  densidade,  com  

tratamento ultravioleta    que    evita    a    

degradação    de polímeros  ocasionada  por  

intempéries,  com certificado de resistência feito 

em laboratório que  aumenta  o  tempo  de  uso,  

Peso:  1.200g, Kit    contendo:    6    fixadores    de    

ferro,    6 marcações de 8.00mts de comprimento x 

6cm de  largura  (cada),  garantia  de  30  dias  

contra 

UNIDADE 4 R$105,00 

defeitos de fabricação. 

408 

   Tênis     de     Mesa Descrição   Detalhada   do   

Objeto   Ofertado: Rede  para  tênis  de  mesa  com  

1,83  m  de comprimento, 15,25 cm de altura, cor 

escura (azul),   com   tira  branca   na   parte  

superior, medindo entre 7,5 mm e 12 mm com 

suporte de  ferro  para  fixar  na  mesa.  Validade  

da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. 

Garantia:   12   meses.   Marca   /   Fabricante   / 

UNIDADE 2 R$93,43 

Modelo: Vollo / Tênis de Mesa. 



 

 

409 

 Tênis     de     Mesa Descrição   Detalhada   do   

Objeto   Ofertado: Suporte    para    rede    de    

tênis    de    mesa, confeccionado  em  ferro,  

pintado  de  preto, com  presilha  borboleta  para  

fixar  na  mesa  e regulagem de tensão da rede, de 

acordo com as normas oficiais do tênis de mesa. 

Validade da  Proposta:  60  dias.  Prazo  de  

entrega:  30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / 

Fabricante / 

UNIDADE 2 R$65,84 

Modelo: Vollo / Tênis de Mesa. 

410 

 Medalhas em acrílico ou metal, com medidas 

máximas  de  10cm  x  10cm,  a  cor  deve  ser 

fornecida conforme a requisição. 

UNIDADE 1000 R$10,27 

411 

Bolsa  gel  para  compressa  quente  e  fria,  gel não      

tóxico,      reutilizável      e      flexível Marca:                                                 

termogel 

UNIDADE 20 R$122,50 
Fabricante:                                          termogel 

Modelo           /           Versão:           termogel 

Descrição   Detalhada   do   Objeto   Ofertado: 

Bolsa  gel  para  compressa  quente  e  fria,  gel não 

tóxico, reutilizável e flexível 

412 
Bomba  com  tecnologia  doubleaction  -  infla nos 

dois sentidos, com mangueira e 2 agulhas 
UNIDADE 10 R$13,90 

413 

Bola     medicine     ball     4     kg.     Descrição 

Detalhada:     confeccionada     em     material 

sintético,  câmara  airbility,  forro  multiaxial, 

miolo slip system (lubrificado e substituível), com  

texturas  para maior  aderência,  altura  de 22,5  

cm,  largura  de  22  cm,  profundidade  de 

UNIDADE 5 R$115,24 

22,5 cm. 

414 

Modelo           /           Versão:           Nacional 

Descrição   Detalhada   do   Objeto   Ofertado: 

Troféus em acrílico ou metál, com dimensões 

máximas de 40x25cm 

UNIDADE 60 R$117,19 

415 

Descrição   Detalhada   do   Objeto   Ofertado: 

Arco  de  ginástica  rítmica,  tipo  bambolê,  em 

material   PVC,   diâmetro   de   60   a   70   cm, 

aplicação   em   práticas   esportivas,   na   cor 
UNIDADE 10 R$10,27 

verde. 

416 

Modelo             /             Versão:             PRO 

Descrição   Detalhada   do   Objeto   Ofertado: 

Antenas  para  voleibol/vôlei  de  praia  oficial, em 

fibra de vidro, medidas: 1,80m de altura, 1cm de 

largura, cor oficial branca e vermelha. 

UNIDADE 8 R$65,12 

417 

OBJETO:   Disco   de   Frisbee DESCRIÇÃO 

DETALHADA: Plástico          com          peso 

aproximado  140g  para  a  prática  de  esportes UNIDADE 6 R$50,41 

ao ar livre. 

418 

HALTERE, MATERIAL BORRACHA EVA, 

TIPO MACIÇO, FORMA BOLAS NAS 

LATERAIS, PESO 3 KG 

UNIDADE 4 R$31,97 



419 

Kettlebell revestido. Peso: 4 kg. Feito de ferro 

fundido e revest                                                
UNIDADE 4 R$42,62 

                                                  

Kikos, Gonew ou similar. 

420 

Kettlebell revestido. Peso: 8 kg. Feito de ferro 

fundido e revestido com PVC. Uso profissional e r               
UNIDADE 4 R$81,48 

                                                 Kikos, Gonew ou 

similar. 

421 

Kettlebell revestido. Peso: 2 kg. Feito de ferro 

fundido e revestido com PVC. Uso profissional e 

residencial. Em conformidade com o                                UNIDADE 4 R$42,62 

Kikos, Gonew ou similar. 

422 

Coletes – modelo compacto e resistente, voltado 

para treinamento, com elástico lateral para ajuste 

no corpo, em material 100% poliéster nas cores 

amarelo, azul,vermelho e verde. 

UNIDADE 100 R$6,00 

423 
Baralho oficial de canastra: baralho plástico com 

108 cartas. Tamanho: 5,6 x 8,6 mm. Naipe grande 
UNIDADE 10 R$15,78 

424 

Jogo tipo imagem e ação. Conteúdo da embalagem: 

ampulheta, cartas, dados, peões, regras, tabuleiro. 

Gênero: raciocínio. 

UNIDADE 5 R$19,60 

425 

Meião para a prática esportiva. Modelo adulto, 

tamanho único: 39 a 43, confeccionado em 53% 

poliamida, 46% algodão e 10% elastano, pé 

atoalhado com calcanhar verdadeiro e faixa tensora 

no punho. 

Par 40 R$16,21 

426 
Bacia de alumínio com aprox. 20 cm de 

UND 1 R$26,94 
diâmetro. 

427 Bandeja de aço galvanizada - 50x30x6cm UND 3 R$67,89 

428 
Bacia de alumínio com aprox. 30 cm de 

UND 1 R$26,94 
diâmetro. 

429 Bandeja de aço galvanizada - 70x50x5cm UND 3 R$102,56 

430 Bandeja de aço galvanizada sem alça - Ø 60x8cm UND 3 R$123,54 

431 
Colher/concha arredondada de concreto para 

UND 3 R$123,54 
corpo de prova 10x20cm. 

432 Concha para concreto Ø 15x30cm UND 3 R$31,16 

433 
Escova com fios de aço. Utilizada para limpeza de 

UND 2 R$20,13 
peneiras forma 360 mm 

434 
Escova com fios de crina. Utilizada para limpeza 

UND 2 R$23,80 
de peneiras. (/) 30 x 150 mm. 

435 
Escova com fios de nylon. Utilizada para limpeza 

UND 2 R$32,77 
de peneiras. (/) 30 x 150 mm. 

436 

Forma metálica, cilíndrica para corpo de prova de 

argamassa de diâmetro 5x10cm com base 

rosqueada, com acabamento galvanizado e 

fabricada dentro dos padrões da NBR 7215 - mb - 
UND 10 R$64,33 

1 (cimenteira). 



 

 

437 

Forma cilíndrica metálica para concreto diâmetro 

10x20cm para concreto (metálica): forma cilíndrica 

em aço zincado com abertura diametral, alça 

plastificada, parafusos com cabeça especial que 

impedem que o 

UND 10 R$64,33 

concreto caia sobre a rosca. 

438 

Forma cilíndrica metálica para concreto diâmetro 

15x30cm para concreto (metálica): forma cilíndrica 

em aço zincado com abertura diametral, alça 

plastificada, parafusos com cabeça especial que 

impedem que o 

UND 10 R$96,00 

concreto caia sobre a rosca. 

439 Fundo de peneira 8x2´, em aro inox UND 1 R$89,50 

440 

Luva para trabalho manual luvas para altas 

temperaturas; protecao contra temperatura ate 

400ºc, risco de corte, material kevlar e punho de 

raspa,tamanho minimo de 40cm, tamanho g. 

UND 10 R$139,78 

441 
par de pratos de aço para cp 10x20 cm para 

acomodação do disco de neoprene na prensa. 
UND 5 R$193,33 

442 
Botina de Segurança Preta com Elástico e sem 

Bico, numeração variando entre 36 e 42 
PAR 40 R$55,23 

443 capacete de Segurança classe b Com Suspensão item 30 R$14,00 

444 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO UND 20 R$41,34 

445 BASTÃO PARA COLA QUENTE - 12mm UND 30 R$36,95 

446 BÓIA DE NÍVEL UND 10 R$38,23 

447 BÓIA VAZÃO TOTAL UND 10 R$60,29 

448 BRITA Nº 5/8 M³ 10 R$82,50 

449 CHVEIRO PLÁSTICO PVC BRANCO UND 30 R$19,02 

450 CIMENTO CP-II - 50Kg UND 10 R$26,92 

451 COLA MADEIRA - 500g UND 10 R$17,49 

452 CONDUÍTE 25mm - ROLO 50M UND 10 R$54,27 

453 
DISCO PARA SERRA CIRCULAR - 

DIAMANTADO 80mm 
UND 10 R$42,83 

454 

DISCO PARA SERRA CIRCULAR - CORTE DE 

MADEIRA UND 10 R$40,00 

80mm 

455 DISJUNTOR 30A - BIPOLAR UND 10 R$33,30 

456 DISJUNTOR 35A - BIPOLAR UND 10 R$85,00 

457 DISJUNTOR 50A - BIPOLAR UND 10 R$62,78 

458 ELETRODO P/ SOLDA ELÉTRICA 1,5mm - 1Kg UND 10 R$20,09 

459 ELETRODO P/ SOLDA ELÉTRICA 2,5mm - 1Kg UND 10 R$20,09 

460 FILITO - 17 ou 18 Kg UND 10 R$5,00 

461 FITA AUTOFUSÃO - 10m UND 20 R$31,00 

462 FITA ISOLANTE GRANDE - 20m UND 10 R$14,45 

463 FITA VEDA ROSCA - 50m UND 10 R$14,30 



464 ROLO DE PINTURA - 23cm UND 10 R$44,37 

465 

IMPERMEABILIZANTE DENVERCRIL TIPO 

MANTA UND 10 R$87,27 

LÍQUIDA - LATA 4Kg 

466 INTERRUPTOR 3 SEÇÕES UND 10 R$15,00 

467 JOELHOS ESGOTO 40mm UND 10 R$1,50 

468 JOELHOS L/R COM ANEL DE LATÃO 25mm UND 10 R$3,34 

469 KIT FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA UND 10 R$25,82 

470 
ILUMINAÇÃO Pétalas 38 unidades 400W – LED 

* 
UND 30 R$780,63 

471 LIXA PAREDE - Nº 100 UND 30 R$1,44 

472 LIXA PAREDE - Nº 120 UND 30 R$1,44 

473 LIXA PAREDE - Nº 220 UND 30 R$1,44 

474 LUVAS CORRER 25mm UND 10 R$99,10 

475 
ILUMINAÇÃO Refletores 17 unidades 800W – 

LED * 
UND 30 R$1.051,00 

476 LUVAS CORRER 32mm UND 10 R$99,10 

477 LUVAS CORRER 40mm UND 10 R$99,10 

478 LUVAS DE REDUÇÃO PVC 25mm - 3/4" UND 10 R$5,49 

479 

LUVAS DE REDUÇÃO PVC 25mm - 3/4" - L/R - 

BUCHA UND 10 R$5,49 

LATÃO 

480 LUVAS PVC SOLDÁVEL DE 25mm UND 10 R$2,93 

481 

MANTA ASFÁLTICA COM REVESTIMENTO 

DE UND 10 R$148,53 

ALUMÍNIO 20CM x 10M 

482 MÁQUINA SOLDA ELÉTRICA 250A- 127-220V UND 10 R$997,74 

483 
MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA P/ 

UND 10 R$303,83 
SERRALHEIRO 

484 MASSA PLÁSTICA - 400g UND 10 R$16,30 

485 OBTURADOR UNIVERSAL P/ DESCARGA UND 10 R$24,80 

486 

PARAFUSO LATÃO P/ VASO SANITÁRIO 

10mm (Kit UND 10 R$25,20 

10un) 

487 PARAFUSO PITÃO 8mm - CAIXA C/ 100und UND 10 R$37,90 

488 

BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO PHILIPS 

6MM - UND 10 R$74,00 

100UND 

489 

BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO PHILIPS 

8MM - UND 10 R$74,00 

100UND 

490 

BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO PHILIPS 

10MM - UND 10 R$74,00 

100UND 



 

 

491 

PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA PLÁST 

8MM - CX UND 10 R$40,00 

100UND 

492 

PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA PLÁST 

10MM - CX UND 10 R$40,00 

100UND 

493 PASSAFIO COM ALMA DE AÇO 15m UND 10 R$32,25 

494 

PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL 

280W - UND 10 R$33,30 

BIVOLT 

495 PREGOS 2,1/2 X 10 KG 10 R$10,00 

496 VASELINA INDUSTRIAL - GALÃO 900g UND 10 R$47,31 

497 

KIT PONTEIRO, TALHADEIRA E BROCAS 

SDS PLUS PARA UND 10 R$78,05 

FURADERIA DE IMPACTO 

498 REBITE 3,2x12 - CAIXA C/ 1.000 UND 10 R$81,66 

499 REBITE 4,8x14 - CAIXA C/ 1.000 UND 10 R$153,24 

500 REBITE 4,8x19 - CAIXA C/ 1.000 UND 10 R$153,24 

501 REBITE 4,8x22 - CAIXA C/ 1.000 UND 10 R$153,24 

502 
REFIL BEEZOMATIC PARA MAÇARICO 

TURBO TOCHA 
UND 2 R$50,95 

503 REPARO P/ REGISTRO GAVETA -  3/4" UND 10 R$203,28 

504 REPARO P/ REGISTRO GAVETA - 1" UND 10 R$203,28 

505 REPARO P/ REGISTRO GAVETA - 1, 1/2" UND 10 R$203,28 

506 SOPRADOR TÉRMICO 220V UND 10 R$502,78 

507 
SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA 

UND 300 R$3,50 
FLUORESCENTE 

508 

SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR 

EM UND 10 R$99,43 

ALUMÍCIO - PAR 

509 TÁBUAS 3,0M x 0,30M UND 20 R$36,75 

510 TINTA ACRÍLICA COR AREIA - LATA 18L UND 20 R$300,00 

511 
TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO - 

LATA 18L 
UND 30 R$300,00 

512 
TINTA ACRÍLICA COR VERDE FOLHA - 

LATA 18L 
UND 30 R$300,00 

513 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHA 

GL 3,600L 
UND 30 R$100,00 

514 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO GL 

3,600L 
UND 30 R$100,00 

515 TINTA ZARCÃO CINZA GL 3,600L UND 30 R$45,11 

516 TOMADA EMBUTIR - 10A UND 30 R$45,00 

517 TOMADA EMBUTIR - 20A UND 30 R$45,00 

518 TOMADA SOBREPOR - 10A UND 30 R$45,00 

519 TOMADA SOBREPOR - 20A UND 30 R$45,00 



520 
TORNEIRAS AUTOMÁTICAS PARA 

LAVATÓRIO 
UND 30 R$180,00 

521 TORNEIRAS DE JARDIM - METAL 1/2" UND 10 R$50,64 

522 TRELIÇA PARA VIGOTA - 10,0m x 9,0cm UND 10 R$41,10 

523 VÁLVULA DESCARGA HIDRA 1,1/2 UND 10 R$117,00 

524 
OBJETO: MAPA- ESPAÇO GEOGRAFICO 

MED. 89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

525 OBJETO:MAPA TERRA MED. 89 X 117 CM UND 10 R$38,00 

526 
OBJETO:MAPA RELEVO BRASILEIRO MED. 

89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

527 
OBJETO:MAPA HIDROSFERA MED. 89 X 117 

CM 
UND 10 R$38,00 

528 
OBJETO:MAPA- ATMOSFERA MED. 89 X 117 

CM 
UND 10 R$38,00 

529 OBJETO:MAPA ENERGIA MED. 89 X 117 CM UND 10 R$38,00 

530 
OBJETO:MAPA PROJEÇÕES MED. 89 X 117 

CM 
UND 10 R$38,00 

531 
OBJETO:MAPA DA REGIÃO NORDESTE DO 

BRASIL 
UND 10 R$38,00 

532 
OBJETO:MAPA DA REGIÃO CENTRO-OESTE 

DO BRASIL MED. 89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

533 
OBJETO:MAPA DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

MED. 89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

534 
OBJETO:MAPA DA REGIÃO SUDESTE DO 

BRASIL MED. 89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

535 

OBJETO:MAPA DA AMÉRICA DO SUL 

ASPECTOS FÍSICOS E POLÍTICOS MED. 89 X 

117 CM 

UND 10 R$38,00 

536 OBJETO:MAPA MUNDI MED.1.85 X 1.15 CM UND 10 R$38,00 

537 
OBJETO:MAPA DO BRASIL POLÍTICO MED. 

89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

538 
OBJETO:MAPA DO BRASIL FÍSICO MED. 89 

X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

539 
OBJETO:MAPA DO BRASIL ECONÔMICO 

MED. 89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

540 
OBJETO:MAPA DO BRASIL CLIMAS MED. 89 

X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

541 
OBJETO:MAPA DO BRASIL HIDROGRÁFICO 

MED. 89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

542 
OBJETO:MAPA DO BRASIL VEGETAÇÃO 

MED. 89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

543 
OBJETO:MAPA DO BRASIL RELEVO MED. 89 

X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

544 
OBJETO:MAPA DO BRASIL URBANO MED. 

89 X 117 CM 
UND 10 R$38,00 

545 

OBJETO:GLOBO GEOGRAFICO, NOME 

GLOBO GEOGRAFICO, GLOBO TERRESTRE 

POLÍTICO 30 CM 

UND 10 R$150,00 

546 MAPA DA BAHIA FISICO 89x117 M UND 10 R$38,00 



 

 

547 
CADERNOS  DE CARTOGRÁFIA COM 48 FLS. 

UND 100 R$5,60 
10x28,5x21 

548 MAPA MUNDI DAS PLACAS TETÔNICAS UND 10 R$38,00 

549 MAPA MUNDI DAS CAMADAS DA TERRA UND 10 R$38,00 

550 Planetário Escolar Iluminado 110  Volts UND 10 R$445,00 

551 

Modelo anatômico de célula animal, confeccionada 

em PVC, mostra as estruturas típicas de uma 

célula;  todas as organelas importantes são 

representadas Unidade 10 R$627,00 

em relevo e diferenciadas por cores para uma 

melhor compreensão 

552 

Modelo anatômico de célula vegetal, 

confeccionada em PVC, mostra as  estruturas 

típicas de um vegetal, com citoplasma e organelas 

celulares como vistos no microscópio eletrônico; 

todas as organelas importantes são representadas  

em relevo e diferenciadas por cores para uma 

melhor compreensão 

Unidade 10 R$627,00 

553 
Pelve masculina dividida em 1 parte, ideal para 

demonstrar o sistema reprodutor masculino. 
Unidade 10 R$300,00 

554 

Modelo anatômico pelve feminina dividida em 1 

parte confeccionado em PVC, ideal para 

demonstrar o sistema reprodutor feminino; 

Unidade 10 R$300,00 

555 

Modelo molecular de DNA; Confeccionado em 

PVC Composto por três espirais de hélice dupla; 

Constituído de ácidos nucléicos para demonstrar o 

pareamento de bases. 

Unidade 10 R$500,00 

556 

Modelo anatômico de uma membrana plasmática, 

confeccionado em PVC e acrílico;  é possível 

identificar e demonstra Unidade 10 R$627,00 

sua a constituição 

557 

Modelo anatômico de vagina com visão interna, 

confeccionada em PVC é uma peça anatômica que 

oferece a visão detalhada de várias partes 

Unidade 10 R$627,00 

558 

O torso masculino de 42 cm é dividido em 14 

partes é uma excelente ferramenta para entender o 

corpo humano de forma geral 

Unidade 10 R$627,00 

559 

Modelo anatômico de Torso feminino dividido em 

15 Partes de 42 cm de altura, Confeccionado em 

PVC e Resina Plástica Emborrachada é uma 

excelente; ferramenta para entender o corpo 

humano de forma 

Unidade 10 R$627,00 

geral; 

560 
O modelo de mitose SD-5070 ilustra as 9 etapas da 

divisão celular de uma célula animal. 
Unidade 10 R$500,00 

561 

Modelo anatômico de mitose ilustra as 10 etapas 

da divisão celular de uma célula animal; 

Confeccionada em PVC, Está apresentada numa 

escala de aproximadamente 10.000 

Unidade 10 R$627,00 



562 

Modelo anatômico que representa a fertilização e 

desenvolvimento embrionário, 

Unidade 10 R$627,00 confeccionado em PVC especial, o modelo 

representa de forma sequencial e evolutiva desde 

os gametas ao feto no 3º mês; Com o modelo 

anatômico SD-5080 16 estruturas estão numeradas 

563 Garfo de Mesa Inox Com Cabo Plástico Unidade 100 R$3,50 

564 Colher de Mesa Inox Com Cabo Plástico Unidade 100 R$3,11 

565 Faca de serra de Mesa Inox Com Cabo Plástico Unidade 100 R$4,52 

566 

Caixa Plástica Agrícola, organizadora de hortifruti 

- Dimensões: 31 cm x 34 cm x 55 cm (altura x 

largura x comprimento) Capacidade volumétrica: 

47 Litros Capacidade Carga por Caixa: 30 kg 

Capacidade Carga por Empilhamento: 330 kg 

Unidade 20 R$37,20 

567 Disco Diagrama para Tacógrafo de veículos 
cx com 100 

10 R$39,92 
unidades 

568 
REDE DE BALANÇO (BEGE) 100% ALGODÃO 

CRUA 
UND 8 R$155,00 

569 

PUFFS QUADRADOS DECORATIVOS 

TECIDO DE UND 10 R$71,29 

AQUABLOCK (42x42x42 cm) 

570 

PUFFS REDONDOS DECORATIVOS TECIDO 

DE 
UND 10 R$71,29 

AQUABLOCK  (altura 80cm, Largura 80cm, 

Profundidade 120cm) 

571 Papel A4  210mmx 297mm    75 g/m² Resma 550 R$20,91 

572 
Tinta para carimbo, cor preta, frasco de 40 ML 

Unidade 30 R$4,34 
validade superior a 3 anos 

573 

Tnt colorido( Amarelo ,Azul Claro,Azul Marinho, 

Branco ,Laranja,Lilás 

Rolo 20 R$83,41 -Marrom, Preto, Rosa,Roxo, Verde Limão, Verde 

Escuro,Vermelho, GRAMATURA:40 G/m², 

comprimento 50 metros,LARGURA:1,40 metros 

574 

PLÁSTICO POLASEAL 

unidade 200 R$2,06 

MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, 

COMPRIMENTO A4 ( 307 MM, LARGURA 210 

MM), ESPESSURA 0,005 MM ou 125 MICRAS , 

COR TRANSPARENTE. APLICAÇÃO 

PLASTIFICAÇÃO . RESISTENTE À  ÁGUA E 

CALOR, ADAPTÁVEL À QUALQUER 

MÁQUINA                                             Validade 

superior a 3 anos 

575 
PAPEL PARDO,  Bobina Rolo Papel Kraft 80g/m² 

, 100 Cm X 200 M COR PARDA 
rolo 10 R$81,81 

576 
PINCEL PARA  QUADRO BRANCO / 

MAGNÉTICO, 
unidade 120 R$7,69 



 

 

Ponta Macia Para Não Danificar O Quadro. Ponta 

De Acrílico 6.0mm. Espessura De Escrita 2.3mm. 

Tinta Especial. Refil E Ponta Substituíveis. COR 

PRETO 

577 

PINCEL PARA  QUADRO BRANCO / 

MAGNÉTICO, 

unidade 120 R$7,69 
Ponta Macia Para Não Danificar O Quadro. Ponta 

De Acrílico 6.0mm. Espessura De Escrita 

2.3mm.Tinta Especial. Refil E Ponta Substituíveis. 

COR Vermelho 

578 

PINCEL PARA  QUADRO BRANCO / 

MAGNÉTICO, 

unidade 120 R$7,69 
Ponta Macia Para Não Danificar O Quadro. Ponta 

De Acrílico 6.0mm. Espessura De Escrita 2.3mm. 

Tinta Especial. Refil E Ponta Substituíveis. COR 

Azul 

579 

PINCEL PARA  QUADRO BRANCO / 

MAGNÉTICO, 

unidade 120 R$7,69 Ponta Macia Para Não Danificar O Quadro. Ponta 

De Acrílico 6.0mm. Espessura De Escrita 2.3mm. 

Tinta Especial. Refil E Ponta Substituíveis. COR 

Verde 

580 

CARTOLINA, 

folha 500 R$0,80 

MATERIAL CELULOSE VEGETAL,  

COMPRIMENTO 730 MM, LARGURA 550 MM, 

140 gr COR (Azul, 

branca, verde, rosa, amarela) 

581 

Caneta Hidrocor, 

estojo 10 R$16,42 

Ponta Grossa estojo com 12 Cores . Possuem ponta 

de 5.5mm Traço de 1.5mm Embalagem com 12 

cores: roxo, marrom, preto, verde, verde claro, 

azul, azul claro, amarelo, vermelho, violeta e rosa.  

Produto não tóxico  Medidas aproximadas: 13mm 

x 140mm Corpo e tampa na cor da tinta 

Composição: resina termoplástica, carga à base de 

água, corantes e umectantes, pavio de acetato e 

ponta de fibra de poliéster. 

582 Barbante 4/8 fios 100% algodão c/184mts unidade 20 R$6,98 

583 

Papel  A3  90gr, 420mm x 297mm 500 Folhas. 

resma 50 R$52,30 Cor: Branco. 

Gramatura: 90gr. 

584 

Apagador, Base De Plastico . 

unidade 100 R$17,33 
- Medida 15,0 X 6,0 Cm. 

- Com Sistema Flip Top Para Guardar Os 

Marcadores e feltro substituível. 

585 
Garrafão 20 Litros para água mineral. 

unidade 10 R$20,16 
Certificação ISO 9001. Validade superior a 3 anos. 

586 Tesoura.  21cm estrutura em aço inoxidável que unidade 50 R$20,29 



garante durabilidade e evita a ferrugem. Tipo de 

ponta Fina, cabo de borracha, AxLxP 2x9x21,6cm 

587 
Papel Verge Branco A4 180g pacote com 50 

pacote 20 R$16,04 
folhas 50 Fls. 

588 

Cola branca líquida, unidade com 90 gramas, 

unidade 100 R$1,70 lavável, não tóxica. Cola papel, cartolina e 

madeira. Validade superior a 3 anos. 

589 
Caderno 10 matérias, capa dura, 300 folhas com 

unidade 100 R$30,00 
logomarca do Ifba. 

590 Envelope Pardo A4 24cm X 34cm unidade 300 R$1,29 

591 

Pasta congresso, altura 28 cm, largura 40 cm, 

unidade 350 R$18,45 fechamento com zíper, alça para apoio,  com 

logomarca do Ifba em silk screen 

592 
Camisa branca de algodão, com gola polo verde, 

com logomarca do Ifba (tamanhos P, M, G, GG) 
unidades 200 R$21,94 

593 
Short educação física masculino, na cor verde, com 

logomarca do Ifba. Tamanho ( P, M, G, GG) 
unidades 100 R$20,00 

594 
Short educação física feminino, na cor verde, com 

logomarca do Ifba. Tamanho ( P, M, G, GG) 
unidades 100 R$21,07 

595 

Camisa regata branca de algodão,  para educação 

física com logomarca do Ifba. Tamanho ( P, M, G, unidades 200 R$21,94 

GG) 

596 

Café, torrado de intensidade 10, disponível na 

versão à vácuo de 500g, combina o aroma e o pacote de 

500 gramas 
100 R$10,88 

sabor do café arábica. Validade 3 anos 

597 Açúcar tipo cristal, embalagem de 1 kg, 
pacote de 1 

kg 
50 R$3,70 

598 Pasta Az plástica Lombada Larga Ofício Preto unidade 50 R$11,60 

599 Fita Crepe Adesiva De 24 Mm X 50 Metros unidade 100 R$5,36 

600 Fita adesiva transparente 48mm x 50 m unidade 150 R$7,42 

601 
Pasta transparente com elástico , dimensões  em 

Altura x Largura x Espessura   245x335x40  mm, 
unidade 350 R$4,22 

602 

Papel Crepon rolo de 48 cm x 200 cm, cores 

(amarela, verde, vermelha, rosa, azul, preto, unidade 160 R$3,10 

marrom, branco) 

603 Pincel chato n° 16, Uso escolar unidade 30 R$4,66 

604 Pincel  Chato n°20, uso escolar unidade 30 R$5,77 

605 
Pilha recarregável AAA, tensão 1,2V, capacidade 

par 30 R$22,01 
1000 mAh, 

606 
Pilha recarregável AA, tensão 1,2V, capacidade 

par 30 R$28,73 
2300 mAh 

607 Pasta em L, transparente, em formato A4, unidade 1000 R$0,91 

ITENS DO DO PARTICIPANTE 158589 - INSTIT. FED.DE EDUCAÇÃO DA BAHIA/CAMPUS IRECE 

608 
BRITA Nº 5/8   M³  98   R$        

82,50   

 



 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Contratação de empresa para futura aquisição de materiais para as coordenações são 

necessários para atendimento aos setores do campus Ilhéus, dando suporte a devida 

manutenção das atividades meio e fim do órgão. 

3. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA 

PALA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 PARA AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS.  

3.1. Os grupos e itens isolados, constantes na tabela acima, são exclusivos para participação de 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

3.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (quinze) dias, contados da data do recebimento do pedido 

da Nota de Empenho, nos endereços descritos na relação de itens, no horário das 8h às 12h e 

das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

3.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, 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.  

3.3. 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 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades. 

3.4. Os bens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

3.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. São obrigações da Contratante: 

4.1.1. elaborar o pedido de fornecimento conforme especificações estabelecidas neste termo de 

referência. 

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

4.1.3. 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; 

4.1.4. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

4.1.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

4.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens, que a licitante vencedora entregar fora das 

especificações do Edital. 

4.1.7. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 



4.2. 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. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. 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: 

5.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e garantia; 

5.1.2. 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); 

5.1.3. promover a remoção, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 

neste Termo de Referência, os bens com avarias, defeitos ou que estiverem em desacordo 

com as especificações do Edital; 

5.1.4. comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

5.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

7.1. 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. 

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1. 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. 

8.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

8.2. 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 co-responsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

8.3. 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. 

9. VALIDADE DOS PRODUTOS  

9.1. Os produtos deverão ter prazo de validade, no mínimo, de 12 (doze) meses, contados a partir da 

entrega e aceitação definitiva pela Departamento de Patrimônio do IFBA – Campus Ilhéus 

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

10.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção 

de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela 

Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 

01/2010 da SLTI/MPOG, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA 

- Campus Ilhéus , quando da contratação de serviços, poderá exigir os seguintes critérios de 

sustentabilidade ambiental: 

10.1.1. que ambientais para a sejam observados os requisitos obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 

produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

10.1.2. os bens deverão 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; e 

10.1.3. os bens deverão ser livres de substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

10.1.4. A comprovação do disposto no item 10.1 e seus incisos poderá ser feita mediante 

apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre 

com as exigências do edital. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 

a Contratada que: 

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. fraudar na execução do contrato; 

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5. cometer fraude fiscal; 

11.1.6. não mantiver a proposta. 

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

11.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

11.3. multa moratória de0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 



11.3.1. multa compensatória de  5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

11.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

11.3.3.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 

dois anos;  

11.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

11.3.5. 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; 

11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

11.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

11.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

11.5. 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. 

11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

12. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DO PROCESSO  

12.1. O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei 

n° 10.520/02, de 17/07/02, Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005 aprova o presente termo de 

referência de procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP, e autoriza a 

abertura do processo. 

 
 

 
 

Ilhéus - BA, 24 de Agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
__________________________________________ 

Thiago Nascimento Barbosa 
 Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA - Ilhéus. 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº: 01/2019 

Processo n.° 23461.001202/2019-65 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – Campus Ilhéus, 
com sede na Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13, S/N - Alto Mirante, Ilhéus - BA, 45630-000, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 107 643 07 0014 37, neste ato representado pelo seu Diretor Prof. THIAGO NASCIMENTO 

BARBOSA, nomeado pela Portaria nº1.312 de 01 de setembro de 2014, publicada no DOU de 02 de 

setembro de 2014, inscrito(a) no CPF nº 001.741.455-51 portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx-xx 

SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2018, publicada no comprasnet de ...../...../2017, processo administrativo n.º 
23461.001057/2018-31, 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 para a eventual aquisição de ........, 

especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão 
nº 01/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 

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:  

Item 
do 
TR 

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

X Especificação 
Marca 

(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido 
no edital) 

Unidade 
Quantida

de 
Valor Un 

Prazo 
garantia ou 
validade (se 
exigido no 

edital) 

        
 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

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

3.1.1. xxxxxxxxxxx 

4. VALIDADE DA ATA  

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

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  



 

 

5.1. 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). 

5.2. 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. 

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

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

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

5.4.1. 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 

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.5. 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. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

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

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

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

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

5.8. 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: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. 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 Edital e no Termo de Referência ANEXO AO 
EDITAL. 

6.2. 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. 



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

Local e data 
Assinaturas 

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

 


