
 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

CAMPUS ILHÉUS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2020 

Processo n.°  23461.000596/2020-78 

 

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 sessão25/11/2020 

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: 

154579 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENÇA 
158585 - IFBA CAMPUS PAULO AFONSO 
782200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR 

 

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, 05 de Novembro 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 03/2020 

Processo n.°  23461.000596/2020-78 

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: 

  

Item Descrição do Objeto 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

 Valor 
Estimado  

1 MICROFONE DINÂMICO UNIDADE 5 R$302,00 

2 

PROJETOR LED - 3.000 LUMENS, 
RESOLUÇÃO 1920X1080, COM 
ENTRADA HDMI, VGA, A/V, RCA E 
USB, 110-220V - FOCO MANUAL 

UNIDADE 10 R$2.788,00 

3 

CAIXA DE SOM PORTATIL - PASSIVO 
- POTÊNCIA 40W, SENSIBILIDADE 
DE ENTRADA 80DB, BATERIA 
10.000MAH, ENTRADA P2 STEREO 

UNIDADE 8 R$276,00 

4 
MESA DE SOM PORTATIL - 6 
CANAIS 

UNIDADE 1 R$797,00 

5 GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL UNIDADE 1 R$1.458,00 

6 
Aparelho, Casagrande, para 

determinação do limite de liquidez 
dos solos, segundo a NBR 

UND 1 R$1.477,00 



 

 

vigente, contendo: - aparelho 
Casagrande, elétrico, com contador 

de golpes, 110 v - cinzel chato - 
cinzel curvo - 

calibrador da altura de queda da 
concha - calibrador da base de 

ebonite com esfera. Embalagem 
contendo dados de 

identificação do produto e marca 
do fabricante. 

7 

Balança semi roberval mecânica de 
1 prato, capacidade 16 kg., 

Sensibilidade 10g. 

UND 1 R$618,00 

normalmente em campo para 
ensaio de densidade de solos e 

outros materiais granulares. 

8 
Betoneira capacidade útil 145 litros 

bivolt monofásica 
UND 2 R$2.077,00 

9 
Conjunto para abatimento do 

tronco de cone (slump test). NBR 
10342, 7223; NBR nm 67. 

UND 2 R$260,00 

10 
Dispositivo para romper blocos de 

até 20x20x40cm 
UND 1 R$2.179,00 

11 

Dispositivos para romper corpos de 
prova na diametral, construídos 

em aço zincado com 

UND 1 R$2.179,00 

dimensões robustas, para romper 
corpos de prova 15x30 cm ou 

10x20 cm, comprimindo-os 
diametralmente (deitados). 



Conforme norma: NBR 7222 

12 
Fogareiro elétrico 1 boca 220v-

50/60 hz. 
UND 1 R$175,00 

13 

Paquímetro digital, material pontas 
metal duro, resolução 0,01 mm, 

precisão +/- 0,03 mm, 

UND 1 R$674,00 

leitura 7,50 mm, aplicação 
medição externa/interna 
profundidade e ressaltos, 

alimentação bateria 1,50 v, 
capacidade 300 

mm, características adicionais 
função velocidade excessiva cursor 

14 

Vibrador de imersão para concreto 
fresco com mangote de 5m de 

comprimento e agulha de 

UND 1 R$2.180,00 

25mm de diâmetro, acompanhado 
de motor elétrico, alimentação 

220v-60hz mono. Conforme NBR 
11686, 9832, nm9 

15 

Detector de 4 gases GasAlert 
Microclip XL BW (Espaço 

Confinado) - Com Certificado de 
Calibração item 4 R$3.149,00 

MARCA: BW 
TECHNOLOGIESMODELO:GASALER

T MICROCLIP XL 

16 
KR380 termômetro infravermelho -

50 á 380°C MARCA: 
INSTRUBRASMODELO:KR380 

item 5 R$204,00 



 

 

17 

Medidor Portátil à Prova d'água 
para Oxigênio Dissolvido e DBO 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio) 
Hanna 

item 2 R$4.644,00 
Marca:Hanna 

  

Modelo: Medidor para Oxigênio 
Dissolvido e DBO 

  

Referência: HI98193 

18 

  

item 2 R$3.130,00 

Foto 1 - Medidor Portátil 
Multiparâmetro À Prova D'água 

(ph/condutividade/oxigênio 
Dissolvido/temp) - Ak88 

Foto 2 - Medidor Portátil 
Multiparâmetro À Prova D'água 

(ph/condutividade/oxigênio 
Dissolvido/temp) - Ak88 

Foto 3 - Medidor Portátil 
Multiparâmetro À Prova D'água 

(ph/condutividade/oxigênio 
Dissolvido/temp) - Ak88 

Medidor Portátil Multiparâmetro À 
Prova D'água 

(ph/condutividade/oxigênio 
Dissolvido/temp) - Ak88 

19 

Radalert-100 Detector de 
radiações ionizantes item 2 R$3.087,00 

MODELO:RADALERT-100 



20 
Lanterna Tática Super Compacta 
Profissional Police Recarregável 
390.000 Lumens Led Q5 9,30cm 

Item 5 R$45,00 

21 

  

Item 7 R$175,00 

Luxímetro Digital para medir 
iluminância, de quaisquer fontes 
luminosas, inclusive de lâmpadas 

LED e lâmpadas fluorescentes. Sua 
faixa de medição vai de 0 a 50.000 
Lux, possui ajuste automático em 0 
Lux, indicação de troca de bateria 

no visor e função Hold. 

22 

Detector de 4 gases GasAlert 
Microclip XL BW (Espaço 

Confinado) - Com Certificado de 
Calibração 

Item 1 R$3.149,00 

23 

Dosímetro de Ruído EXTECH SL400 
Medição: 30 a 140 dB - Com 

Certificado de Calibração 
Rastreado RBC 

item 5 R$3.100,00 

24 

Calibrador de Som para Dosímetros 
e Decibelímetros Modelo: CAL-

5000 com certificado de Calibração 
rastreado a RBC 

item 1 R$304,00 

25 
Medidor de Stress Térmico Digital 

TGD-200 Instrutherm com 
Certificado Rastreado à RBC 

item 2 R$4.795,00 



 

 

26 

Armário de Aço, confeccionado em 
aço chapa 26 0,45mm, possui 02 
portas grandes e 04 prateleiras , 

Reforço nas portas. capacidade de 
20kg por prateleira. Pintura 

eletrostática epóxi pó antiferrugem 

item 4 R$647,00 

27 Extintor de incêndio de água item 2 R$112,00 

28 
Extintor de incêndio de Gás 

Carbônico 
item 2 R$475,00 

29 
Extintor de incêndio de pó químico 

A/B/C 
item 2 R$172,00 

30 

MANEQUIM BRAYDEN PARA 
TREINAMENTO DE RCP. Brayden é 
o primeiro manequim que permite 
visualizar os efeitos e benefícios de 
uma RCP de qualidade. Luzes irão 

indicar a profundidade e 
frequência ideal para uma 
reanimação de qualidade. 

item 1 R$4.938,00 

31 
MANEQUIM BEBÊ RN COMPLETO 

PARA TREINAMENTO DE 
REANIMACAO RCP 

item 1 R$1.801,00 

32 
Objeto: Batedeira planetária 

industrial 20 litros. 
UND 1 R$9.395,00 



Descrição Detalhada: Batedeira 
planetária 20 litros - BT2 - 
Batedeira planetária industrial com 
capacidade de 20 litros, fabricada 
em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - 
Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: Altura: 764 
mm, comprimento 517 mm, Largura 
374 mm. tolerância: +/- 15%. 
Característica construtiva: Estrutura 
ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi, Cuba em aço inox. Cabeçote 
basculante com trave para facilitar 
a remoção da cuba para a 
higienização. Sistema de 
engrenagens helicoidais, com três 
níveis de velocidade, Sistema de 
troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. Com batedor 
espiral, batedor raquete, batedor 
globo e escorregador para 
ingredientes. Grade de segurança 
que desliga a máquina ao ser 
levantada. Protetor de recipiente 
que proporciona segurança 
operacional. Temporizador de 15 
minutos, Proteção e velocidade 
inicial "antiplash". Acessórios 
inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. 
Motor: ¹/² HP. Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação de voltagem. Instalação 
do equipamento feita pelo 
fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 

Setor: NUTRIÇÃO 

33 

Objeto: Buffet Quente e Frio para 

12 Cubas Quente e 6 Cubas para 

Frio UND 1 R$7.800,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: Buffet 
restaurante, Estrutura em inox 430, 
tampo em granito com iluminação 
em led, aquecimento em banho 
maria e área fria com motor, 
dimensões do produto em cm 
(AxLxP) 170 x 130 x 250, Pés com 
rodízios, Iluminação Interna, 
Controlador analógico, vidro curvo 
temperado, granito padrão cinza 
canguçu, acompanha as cubas 
GN’S, voltagem 220v ou 
110v. Instalação do equipamento 
feita pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

34 

Objeto: Iscas Luminosas de 

Insetos 

UND 2 R$441,00 

  

Descrição Detalhada: Mata mosca 
elétrico, com luz ultravioleta que 
atrai insetos voadores 
fotossensíveis, tais como moscas, 
varejeiras, abelhas, mariposas e 
pernilongos. Projetados para 
utilização central ou lateral, com 
transformador especial de alta 
durabilidade e grades de proteção 
basculante e bandeja removível. 
Com área de atuação: até 120m² , 
dimensões: 138 x 19 x 36 cm , 
lâmpada Luz Negra: 2 x 30 watts 
(T-12) – inclui as lâmpadas. 

  



Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 – BA, 

Setor: NUTRIÇÃO 

35 

Objeto: Cortador de legumes 

médio sem tripé. 

UND 4 R$135,00 

  

Descrição Detalhada: Cortador de 
legumes de parede, industrial, com 
lâmina em aço inox. Feito em 
alumínio fundido com pintura epóxi. 
Garantia mínima de 12 meses 
contra defeitos de fabricação. 
Assistência técnica autorizada no 
estado da Bahia. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 

Setor: NUTRIÇÃO 

36 

Objeto:.Máquina de Lavar 

Louças. UND 1 R$13.870,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: 45 gavetas 
por hora; Ciclo (lavagem + 
enxágue) 80 segundos; 
Capacidade mecânica de 720 
pratos por hora; Consumo de água: 
apenas 134 ml por prato; Baixo 
consumo de detergente e secante. 
Controles automáticos de nível de 
água e temperaturas; Início de 
ciclo: automático ao se fechar a 
porta ou por acionamento no painel; 
Painel de comando com uma tecla 
de liga/desliga, e uma de operação; 
Opera sobre ou sob balcão e 
também sobre Estrutura de Apoio; 
Porta rígida e resistente para apoio 
das gavetas na carga e descarga 
de louças; Fácil acesso interno para 
limpeza, com filtro da moto bomba 
de lavagem, dreno e tampões das 
extremidades dos braços de 
lavagem removíveis manualmente, 
sem necessidade de ferramentas; 
Filtro de água externo com 
elemento removível; Instalação pela 
empresa no local solicitado IFBA, 
voltagem 220v bifásico ou trifásico 
ou 380v trifásico em um único 
modelo; Completo manual de 
operação e limpeza. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 

Setor: NUTRIÇÃO 

37 

Objeto: Lixeira c/ Pedal. 

und  3 R$487,00 

  

Descrição Detalhada: Lixeira c/ 
pedal 200 L, formato cilíndrico, com 
acionamento da tampa por pedal, 
possui 4 rodas, fabricada em 
polietileno. 

  



Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 – BA, 

Setor: NUTRIÇÃO. 

38 

Objeto: Afiador de facas 

Profissional Industrial.   

UND 1 R$122,00 

                                                                                             

Descrição Detalhada: Afiador 
projetado para facas. Equipado 
com 2 motores para afiação dos 2 
lados da laca ao mesmo tempo. 
Bivolt Automático. Rebolos de 
reposição de custo baixo e de fácil 
troca. Operação fácil, limpa e 
segura. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 

Setor: NUTRIÇÃO 

39 

Objeto: Processador de 

alimentos com 12 discos. 

UND 1 R$3.860,00 

  

Descrição Detalhada: 
Processador de alimentos com 12 
discos em aço inox. Produto em 
conformidade com a norma 
regulamentadora NR12 do 
Ministério do Trabalho. Garantia de 
12 meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  



 

 

Setor: NUTRIÇÃO 

40 

Objeto: Fatiador de frios 

Automático inox liga aisi 304. 

UND 1 R$5.360,00 

  

Descrição Detalhada: 
Cortador/fatiador de frios 
automático, desmontável, com 
base em alumínio fundido com 
afiador incorporado. Carro porta 
frios com inclinação de 45 graus, 
encostos e proteção em aço inox 
para facilitar a limpeza. Com 
regulagem para fatiar frios na 
espessura desejada. Lâmina com 
cera de 310 mm em aço INOX 
temperado com tratamento 
superficial antioxidante oferecendo 
durabilidade e corte uniforme. 
Rotação da lâmina dimensionada 
para proporcionar corte suave e 
uniforme. Todas as partes em 
contato com o alimento em aço 
inox para proporcionar higiene 
perfeita. Carro adequado para fácil 
manejo facilitando o corte de 
embutidos de todos os tamanhos e 
formas. Motor blindado de 1/3 cv 
,voltagem de 110v. Capacidade de 
produção de 42 fatias por minuto. 
Dimensões aproximadas 
600x655x580. Graduado permitindo 
corte máximo de 25mm. 
Transmissão de lâmina por correia 
e do carro porta frio por corrente. 
Pé antiderrapante. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 

Setor: NUTRIÇÃO 

41 

Objeto: Espremedor Elétrico 

Express Com Cone em  
UND 1 R$1.438,00 

Aço inox 110 V. 

  



Descrição Detalhada: Extrator de 
sucos industrial inox. Espremedor 
de frutas elétrico de alumínio 
fundido fosco. Produto certificado 
conforme SGS OCP0040 
Segurança Compulsório INMETRO. 

Tensão: 110V, Frequência: 60 Hz, 

Potência: 110W. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 

Setor: NUTRIÇÃO 

42 

Objeto: Gastronorm (GN's) com 

alça. 

UND 12 R$149,00 

  

Descrição Detalhada: GN 
1/1x200, lisa, totalmente em aço 
inoxidável. Tamanho padrão 
internacional, compatível com todos 
os fornos combinados. Utilizada no 
preparo de legumes refogados 
(retêm o caldo e não há 
necessidades de mexê-los) e na 
distribuição de alimentos em 
balcões. Dimensões: Comprimento: 
530mm x Largura: 325mm. 
Garantia de 12 meses contra 
defeitos de fabricação. Assistência 
técnica no estado da Bahia. 

  



 

 

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

43 

Objeto: Descascador de legumes 

industrial inox 25 Kg. 

UND 1 R$6.534,00 

  

Descrição Detalhada: 
Descascador de Legumes Inox c/ 
Caixa Coletora 25 kg; Potência: 
1CV/736W; Frequência: 60Hz; 
Voltagem: 127V Altura: 
1370.00mm; Largura: 550.00mm; 
Profundidade: 670.00mm 
Consumo: 0.73kW/h; Peso Líquido: 
63.00kg; Peso Bruto:81.50kg.  
Garantia de 12 meses contra 
defeitos de fabricação. Assistência 
técnica no estado da Bahia. 
Instalação do equipamento feita 
pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

44 

Objeto: Geladeira Mini Câmara 

para Resfriados  

UND 1 R$5.939,00 
em Inox 600 Kg / 1.722 Litros 

  

Descrição Detalhada: 100% 
poliuretano injetado, 



Revestimento externo em inox, 
Revestimento interno galvanizado, 
Fundo revestido em fibra, Porta 
cega, Refrigerado por ar forçado 
com serpentina alertada, 
Controlador digital com degelo 
automático, Motor no teto, Pés 
reguláveis, Gás R134A. Dimensões 
(FxPxA) 178x083x210mm. 
Temperatura +2°C a +10°C, 
Capacidade Total 1722L, 
Capacidade útil 1302L, Consumo 
0,64 kw/h, Corrente 4,7A, Peso 
Bruto 300kg. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 

Setor: NUTRIÇÃO 

45 

Objeto: Tampa para GN'S. 

UND 12 R$50,00 

  

Descrição Detalhada: Tampa 1/1, 
totalmente em aço 

inoxidável. Tamanho padrão 
internacional, compatível 

com GN 1/1 de qualquer altura e 
todos os fornos combinados. 
Dimensões: Comprimento: 530mm 
x Largura: 325mm. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. 

  



 

 

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

46 

Objeto: Balcão Horizontal 

Embutido Refrigerado em Aço 

Inox. 

UND 1 R$5.770,00 

  

Descrição Detalhada: balcão 
horizontal refrigerado em aço inox, 
com 3 portas, confeccionado 
conforme medidas da bancada 
existente: altura do piso à bancada 
de granito 81 cm, profundidade da 
parede a borda da bancada 54 cm 
e 2,47 m de comprimento, com 
uma pia embutida nas dimensões 
50 x 40 x 32 cm. Corpo e Portas 
com isolamento em Poliuretano 
injetado de alta densidade; Portas 
com fechamento através de 
gaxetas magnéticas; Refrigeração 
em ar forçado com sistema de 
degelo automático; Sistema anti-
umidificação nos batentes, através 
de resistências;  Programador 
digital para controle de 
temperatura;  Conjunto de Rodízios 
giratórios 4, sendo 02 com freio e 
demais simples; 01 Grade por 
Porta em Aço galvanizado com 
pintura eletrostática; - Possui 
Cremalheira para regulagem de 
altura das Grades. Necessária 
visitação in loco para confirmação 
de medidas. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 – BA, 

Setor: NUTRIÇÃO 



47 

Objeto: Balcão Horizontal 

Embutido Refrigerado em Aço 

Inox. 

UND 1 R$10.427,00 

  

Descrição Detalhada: balcão 
horizontal refrigerado em aço inox, 
com 4 portas, confeccionado 
conforme medidas da bancada 
existente: altura do piso à bancada 
de granito 81 cm, profundidade da 
parede a borda da bancada 59 cm 
e 3,90 m de comprimento, com 
duas pias embutidas nas 
dimensões 50 x 40 x 32 cm. Corpo 
e Portas com isolamento em 
Poliuretano injetado de alta 
densidade; Portas com fechamento 
através de gaxetas 
magnéticas; Refrigeração em ar 
forçado com sistema de degelo 
automático; Sistema anti-
umidificação nos batentes, através 
de resistências;  Programador 
digital para controle de 
temperatura;  Conjunto de Rodízios 
giratórios 4, sendo 02 com freio e 
demais simples; 01 Grade por 
Porta em Aço galvanizado com 
pintura eletrostática; - Possui 
Cremalheira para regulagem de 
altura das Grades. Necessária 
visitação in loco para confirmação 
de medidas. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 – BA, 

Setor: NUTRIÇÃO 

48 
Objeto: Estrado modular branco 

UND 40 R$15,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: Estrado 
para armazenamento em câmaras 
frias, confeccionados em 
polipropileno de alta densidade, tipo 
de encaixe macho/fêmea, fácil 
montagem, antiderrapante, com 
pés de encaixe, capacidade 20 
ton/m², dimensões 50x50x4,5 cm 
(comprimento x largura x altura), 
garantia de no mínimo três meses 
após a entrega. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação.  

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 

Setor: NUTRIÇÃO 

49 

Objeto: Prateleira Lisa Inox. 

  12 R$534,00 

  

Descrição Detalhada: Prateleira 
suspensa lisa para armazenamento 
de mantimentos e organização da 
sua cozinha, fabricada em chapa 
de aço inox AISI 304 
escovado. Espessura de 1,0mm. 
Fixação sob mão francesa em inox 

AISI 304 escovado. Medidas: 1,5m 
de comprimento e 40 cm de 
largura. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 – BA, 

Setor: NUTRIÇÃO. 



50 

Objeto: Liquidificador industrial 

inox 25L. 

UND 2 R$1.490,00 

  

Descrição Detalhada: Produto em 
conformidade com a NR-12 e 
INMETRO. Copo MONOBLOCO, 
sem solda, em aço inox, com 
capacidade real de 25 litros. O copo 
MONOBLOCO proporciona alto 
rendimento de processamento 
(mais rápido); A ausência de solda 
e por conseqüência de frestas no 
interior do copo, não permite o 
acúmulo de resíduos de alimentos. 
Tampa de borracha atóxica, com 
encaixe justo ao copo, não 
permitindo vazamento de liquido 
durante o processamento. Sobre 
tampa acrílica, possibilitando 
acompanhar visualmente o 
processamento e adicionar 
ingredientes durante a execução da 
receita. Remoção facilitada do copo 
para manutenção. Motor de 1,5 CV 
monofásico, tensão única, 
protegido contra líquidos por 
gabinete de aço inox. Cavalete 
robusto em aço inox. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

51 

Objeto: Sistema de exaustão 

industrial para fogão de 6 bocas. UND 1 R$11.713,00 

  



 

 

Descrição: sistema de exaustão 
para captação de vapores de 
gordura para fogão de 06 
queimadores duplos; dimensão da 
coifa 1800mm largura x 1300mm 
profundidade x 450mm altura; 
dutos para exaustão modulares de 
2000mm por módulo com diâmetro 
de 450mm, dotados de flanges de 
1"x3/16", fornecimento de até 3 
peças 2000mm de comprimento, 
abrangendo instalações de até 
6,00m de distância entre o fogão e 
a área externa; dutos de descarga 
modulares de 1200mm por módulo 
com diâmetro de 450mm, dotados 
de flanges de 1"x3/16, fornecimento 
de até 2 peças 1200mm de 
comprimento, abrangendo 
instalações de até 2,40m de altura 
entre o exaustor e o terminal de 
descarga vertical, Obs: os dutos 
terminais em telhado devem ser 
verticais descarregando o ar 
diretamente para cima, sendo 
observada a distância mínima de 
1,0m acima da superfície do 
telhado; terminal de descarga 
vertical para duto de 450mm, 
dotado de bojo externo de 660mm 
de diâmetro e altura de 560mm; 
cantoneira para suporte do 
exaustor de 1,5"x1,5"x3/16; damper 
corta fogo com 450mm de diâmetro 
e 460mm de comprimento. 
Instalação do equipamento feita 
pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 – BA, 

Setor: NUTRIÇÃO. 

52 

Objeto: Fogão industrial 06 

bocas. 

UND 2 R$4.652,00 
  

Descrição: Fogão industrial central 
de 6 bocas  



com 2 fornos e 1 chapa, 6 
queimadores duplo, Pintura 
eletrostática, altura 80cm, 
comprimento 1,86cm, largura 
1,08cm, grelhas 40x40 de 8 dedos 
reforçada em ferro fundido, 
queimadores especiais em ferro 
fundido duplo com consumo de 
600gr/h, Gambiarra de 1” – 
tampões e adaptadores de 1” em 
alumínio fundido, queimadores 
duplos, em disposição paralela, 
registro em metal cromado, 
estrutura totalmente reforçada, 
Frente da porta do forno em aço 
inox com puxador resistente ao 
calor, fabricado para centro de 
cozinha. Instalação do equipamento 
feita pelo fornecedor. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000 – BA, 

Setor: NUTRIÇÃO. 

53 

Objeto: Estante em Inox para 

Câmara fria. UND 14 R$1.500,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: Estante em 
inox para cozinhas industrial, 
totalmente confeccionada em aço 
inox 304, constituída de uma 
estrutura tubular, que deixa a 
estante mais reforçada e facilita 

sua instalação, pés 

emborrachados com regulador, 

capacidade de 150 a 200 kilos por 

prateleira, ideal para 
armazenamento em camarás frias, 
com largura de 1,00m, 
profundidade 50 cm e altura 1,65m. 

  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

54 

Objeto: Pass Through Frio 

UND 1 R$6.400,00 

Descrição: refrigerador com 
temperaturas de +1 a +7 ºC, com 
6 níveis de prateleiras, grades em 
aço inox 430, e pés reguláveis, 
revestimento externo em aço inox 
304 escovado, e o interno em aço 
inox 304. Capacidade para 12 
cubas grandes de 530 x 325 x 
150 mm ou 24 cubas pequenas 
de 325 x 265 x 150 mm.  

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 



55 

Objeto: Carro Plataforma Aço 

Inox 

UND 1 R$1.531,00 

Descrição: Carro plataforma com 
capacidade de carga de 300kg, 
estrutura em tubo inox e aço inox 
304 escovado, plano liso inferior 
com reforço e 4 rodízios sendo 2 
fixos e 2 giratórios com trava. 

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

56 

Objeto: Carro urna para degelo 

de carnes. 

UND 1 R$2.090,00 

Descrição: CARRO URNA. 
CARRO PARA DEGELO DE 
CARNES, capacidade de 180 litros, 
com urna construída em chapa de 
aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, 
acabamento pré polido e cantos 
arredondados, com registro de 
fecho rápido de 1 1/2 para 
escoamento, estrutura inferior 
reforçada para apoio de 4(quatro) 
rodízios de placa, sendo dois fixos 
e dois giratórios com freio, alça de 
manobra em tubo inox. Garantia 
mínima do fornecedor: 1 ano. 

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

57 
Objeto: Carro para lavagem de 

vegetais. 
UND 1 R$1.200,00 



 

 

Descrição: carro p/ lavagem de 
cereais e legumes, em Inox, c/ 
Cuba Basculante c/ Rodízios. 
Medidas aproximadas: 800 x 550 x 
800 mm. 

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

58 

Objeto: Moedor de carne 

industrial. 

UND 1 R$2.590,00 

Descrição: moedor de Carne. 
Potência: 1.25 CV MONO. Tensão: 
127/220 V. Frequência: 60 Hz. 
Produção: 350 kg/h. Gabinete de 
chapa de aço inox 304. Bandeja em 
aço inox com sensores com 
sistema que impede o acesso das 
mãos as áreas de corte. Produto 
com certificação NR-12. Botão de 
emergência. (vermelho). Chave 
geral (amarelo e vermelho). Botão 
REARME (verde) rearme que 
impede o religamento automático 
da máquina em casos de 
oscilações anormais de energia 
elétrica. Bandeja com sensor de 
segurança onde o operador não 
consegue utilizar a máquina quando 
a mesma é removida. 

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

59 
Objeto: Purificador de Água de 

Parede 
UND 1 R$894,00 



Descrição: Purificador de Água de 
alta tecnologia com refrigeração por 
compressor, capacidade de 
remover as impurezas, gostos e 
odores desagradáveis, com 
nanotecnologia que impede a 
proliferação de algas e bactérias 
em seu sistema hidráulico 
hermético, blindado contra 
contaminações provenientes de 
insetos e poeiras. Com sistema de 
troca de filtros prático, bandeja 
coletora de respingos de água, 
fluxo contínuo para lavar e cozinhar 
alimentos. Suporte incorporado ao 
produto que permite instalação na 
parede. 

Local de Entrega: Rodovia Ilhéus 
Itabuna, BR 415 S/N – Km 13 - 
Ilhéus - BA CEP 45.653-000  

Setor: NUTRIÇÃO 

60 MICROFONE DINÂMICO UNIDADE 2 R$302,00 

61 GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL UNIDADE 2 R$1.458,00 

62 

Armário de Aço, confeccionado em 
aço chapa 26 0,45mm, possui 02 
portas grandes e 04 prateleiras , 

Reforço nas portas. capacidade de 
20kg por prateleira. Pintura 

eletrostática epóxi pó antiferrugem 

item 5 R$647,00 

63 Extintor de incêndio de água item 5 R$112,00 

64 
Extintor de incêndio de Gás 

Carbônico 
item 5 R$475,00 

65 
Extintor de incêndio de pó químico 

A/B/C 
item 10 R$172,00 

66 
Objeto: Iscas Luminosas de 

Insetos 
UND 5 R$441,00 



 

 

  

Descrição Detalhada: Mata mosca 
elétrico, com luz ultravioleta que 
atrai insetos voadores 
fotossensíveis, tais como moscas, 
varejeiras, abelhas, mariposas e 
pernilongos. Projetados para 
utilização central ou lateral, com 
transformador especial de alta 
durabilidade e grades de proteção 
basculante e bandeja removível. 
Com área de atuação: até 120m² , 
dimensões: 138 x 19 x 36 cm , 
lâmpada Luz Negra: 2 x 30 watts 
(T-12) – inclui as lâmpadas. 

  

  

67 

Objeto: Cortador de legumes 

médio sem tripé. 

UND 2 R$135,00 

  

Descrição Detalhada: Cortador de 
legumes de parede, industrial, com 
lâmina em aço inox. Feito em 
alumínio fundido com pintura epóxi. 
Garantia mínima de 12 meses 
contra defeitos de fabricação. 
Assistência técnica autorizada no 
estado da Bahia. 

  

  

  

68 

Objeto: Afiador de facas 

Profissional Industrial.   UND 1 R$122,00 

                                                                                             



Descrição Detalhada: Afiador 
projetado para facas. Equipado 
com 2 motores para afiação dos 2 
lados da laca ao mesmo tempo. 
Bivolt Automático. Rebolos de 
reposição de custo baixo e de fácil 
troca. Operação fácil, limpa e 
segura. 

  

  

  

69 

Objeto: Processador de 

alimentos com 12 discos. 

UND 1 R$3.860,00 

  

Descrição Detalhada: 
Processador de alimentos com 12 
discos em aço inox. Produto em 
conformidade com a norma 
regulamentadora NR12 do 
Ministério do Trabalho. Garantia de 
12 meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

  

  

70 

Objeto: Fatiador de frios 

Automático inox liga aisi 304. UND 1 R$5.360,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: 
Cortador/fatiador de frios 
automático, desmontável, com 
base em alumínio fundido com 
afiador incorporado. Carro porta 
frios com inclinação de 45 graus, 
encostos e proteção em aço inox 
para facilitar a limpeza. Com 
regulagem para fatiar frios na 
espessura desejada. Lâmina com 
cera de 310 mm em aço INOX 
temperado com tratamento 
superficial antioxidante oferecendo 
durabilidade e corte uniforme. 
Rotação da lâmina dimensionada 
para proporcionar corte suave e 
uniforme. Todas as partes em 
contato com o alimento em aço 
inox para proporcionar higiene 
perfeita. Carro adequado para fácil 
manejo facilitando o corte de 
embutidos de todos os tamanhos e 
formas. Motor blindado de 1/3 cv 
,voltagem de 110v. Capacidade de 
produção de 42 fatias por minuto. 
Dimensões aproximadas 
600x655x580. Graduado permitindo 
corte máximo de 25mm. 
Transmissão de lâmina por correia 
e do carro porta frio por corrente. 
Pé antiderrapante. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

  

  

71 
Objeto: Estrado modular branco 

UND 50 R$15,00 

  



Descrição Detalhada: Estrado 
para armazenamento em câmaras 
frias, confeccionados em 
polipropileno de alta densidade, tipo 
de encaixe macho/fêmea, fácil 
montagem, antiderrapante, com 
pés de encaixe, capacidade 20 
ton/m², dimensões 50x50x4,5 cm 
(comprimento x largura x altura), 
garantia de no mínimo três meses 
após a entrega. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação.  

  

  

  

72 

Objeto: Pass Through Frio 

UND 1 R$6.400,00 

Descrição: refrigerador com 
temperaturas de +1 a +7 ºC, com 
6 níveis de prateleiras, grades em 
aço inox 430, e pés reguláveis, 
revestimento externo em aço inox 
304 escovado, e o interno em aço 
inox 304. Capacidade para 12 
cubas grandes de 530 x 325 x 
150 mm ou 24 cubas pequenas 
de 325 x 265 x 150 mm.  

--  

-- 

73 
Objeto: Carro urna para degelo 

de carnes. 
UND 1 R$1.200,00 



 

 

Descrição: CARRO URNA. 
CARRO PARA DEGELO DE 
CARNES, capacidade de 180 litros, 
com urna construída em chapa de 
aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, 
acabamento pré polido e cantos 
arredondados, com registro de 
fecho rápido de 1 1/2 para 
escoamento, estrutura inferior 
reforçada para apoio de 4(quatro) 
rodízios de placa, sendo dois fixos 
e dois giratórios com freio, alça de 
manobra em tubo inox. Garantia 
mínima do fornecedor: 1 ano. 

  

  

74 

Objeto: Purificador de Água de 

Parede 

UND 5 R$894,00 

Descrição: Purificador de Água de 
alta tecnologia com refrigeração por 
compressor, capacidade de 
remover as impurezas, gostos e 
odores desagradáveis, com 
nanotecnologia que impede a 
proliferação de algas e bactérias 
em seu sistema hidráulico 
hermético, blindado contra 
contaminações provenientes de 
insetos e poeiras. Com sistema de 
troca de filtros prático, bandeja 
coletora de respingos de água, 
fluxo contínuo para lavar e cozinhar 
alimentos. Suporte incorporado ao 
produto que permite instalação na 
parede. 

  

  



75 

PROJETOR LED - 3.000 LUMENS, 
RESOLUÇÃO 1920X1080, COM 
ENTRADA HDMI, VGA, A/V, RCA E 
USB, 110-220V - FOCO MANUAL 

UNIDADE 8 R$2.788,00 

76 GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL UNIDADE 1 R$1.458,00 

77 
Lanterna Tática Super Compacta 
Profissional Police Recarregável 
390.000 Lumens Led Q5 9,30cm 

Item 2 R$45,00 

78 

  

Item 2 R$175,00 

Luxímetro Digital para medir 
iluminância, de quaisquer fontes 
luminosas, inclusive de lâmpadas 

LED e lâmpadas fluorescentes. Sua 
faixa de medição vai de 0 a 50.000 
Lux, possui ajuste automático em 0 
Lux, indicação de troca de bateria 

no visor e função Hold. 

79 Extintor de incêndio de água item 2 R$112,00 

80 
Extintor de incêndio de Gás 

Carbônico 
item 2 R$475,00 

81 
Extintor de incêndio de pó químico 

A/B/C 
item 3 R$172,00 

82 
Objeto: Batedeira planetária 

industrial 20 litros. 
UND 1 R$9.395,00 



 

 

Descrição Detalhada: Batedeira 
planetária 20 litros - BT2 - 
Batedeira planetária industrial com 
capacidade de 20 litros, fabricada 
em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - 
Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: Altura: 764 
mm, comprimento 517 mm, Largura 
374 mm. tolerância: +/- 15%. 
Característica construtiva: Estrutura 
ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi, Cuba em aço inox. Cabeçote 
basculante com trave para facilitar 
a remoção da cuba para a 
higienização. Sistema de 
engrenagens helicoidais, com três 
níveis de velocidade, Sistema de 
troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. Com batedor 
espiral, batedor raquete, batedor 
globo e escorregador para 
ingredientes. Grade de segurança 
que desliga a máquina ao ser 
levantada. Protetor de recipiente 
que proporciona segurança 
operacional. Temporizador de 15 
minutos, Proteção e velocidade 
inicial "antiplash". Acessórios 
inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. 
Motor: ¹/² HP. Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação de voltagem. Instalação 
do equipamento feita pelo 
fornecedor. 

  

-- 

-- 

83 

Objeto: Buffet Quente e Frio para 

12 Cubas Quente e 6 Cubas para 

Frio UND 1 R$7.800,00 

  



Descrição Detalhada: Buffet 
restaurante, Estrutura em inox 430, 
tampo em granito com iluminação 
em led, aquecimento em banho 
maria e área fria com motor, 
dimensões do produto em cm 
(AxLxP) 170 x 130 x 250, Pés com 
rodízios, Iluminação Interna, 
Controlador analógico, vidro curvo 
temperado, granito padrão cinza 
canguçu, acompanha as cubas 
GN’S, voltagem 220v ou 
110v. Instalação do equipamento 
feita pelo fornecedor. 

  

--  

-- 

84 

Objeto: Iscas Luminosas de 

Insetos 

UND 2 R$441,00 

  

Descrição Detalhada: Mata mosca 
elétrico, com luz ultravioleta que 
atrai insetos voadores 
fotossensíveis, tais como moscas, 
varejeiras, abelhas, mariposas e 
pernilongos. Projetados para 
utilização central ou lateral, com 
transformador especial de alta 
durabilidade e grades de proteção 
basculante e bandeja removível. 
Com área de atuação: até 120m² , 
dimensões: 138 x 19 x 36 cm , 
lâmpada Luz Negra: 2 x 30 watts 
(T-12) – inclui as lâmpadas. 

  

-- – BA, -- 

85 

Objeto: Cortador de legumes 

médio sem tripé. UND 2 R$135,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: Cortador de 
legumes de parede, industrial, com 
lâmina em aço inox. Feito em 
alumínio fundido com pintura epóxi. 
Garantia mínima de 12 meses 
contra defeitos de fabricação. 
Assistência técnica autorizada no 
estado da Bahia. 

  

-- 

-- 

86 

Objeto:.Máquina de Lavar 

Louças. 

UND 1 R$13.480,00 

  

Descrição Detalhada: 45 gavetas 
por hora; Ciclo (lavagem + 
enxágue) 80 segundos; 
Capacidade mecânica de 720 
pratos por hora; Consumo de água: 
apenas 134 ml por prato; Baixo 
consumo de detergente e secante. 
Controles automáticos de nível de 
água e temperaturas; Início de 
ciclo: automático ao se fechar a 
porta ou por acionamento no painel; 
Painel de comando com uma tecla 
de liga/desliga, e uma de operação; 
Opera sobre ou sob balcão e 
também sobre Estrutura de Apoio; 
Porta rígida e resistente para apoio 
das gavetas na carga e descarga 
de louças; Fácil acesso interno para 
limpeza, com filtro da moto bomba 
de lavagem, dreno e tampões das 
extremidades dos braços de 
lavagem removíveis manualmente, 
sem necessidade de ferramentas; 
Filtro de água externo com 
elemento removível; Instalação pela 
empresa no local solicitado IFBA, 
voltagem 220v bifásico ou trifásico 
ou 380v trifásico em um único 
modelo; Completo manual de 
operação e limpeza. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

-- 



-- 

87 

Objeto: Lixeira c/ Pedal. 

und  3 R$487,00 

  

Descrição Detalhada: Lixeira c/ 
pedal 200 L, formato cilíndrico, com 
acionamento da tampa por pedal, 
possui 4 rodas, fabricada em 
polietileno. 

  

-- 

88 

Objeto: Processador de 

alimentos com 12 discos. 

UND 1 R$3.860,00 

  

Descrição Detalhada: 
Processador de alimentos com 12 
discos em aço inox. Produto em 
conformidade com a norma 
regulamentadora NR12 do 
Ministério do Trabalho. Garantia de 
12 meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

--  

-- 

89 

Objeto: Afiador de facas 

Profissional Industrial.   

UND 1 R$122,00 

                                                                                             

Descrição Detalhada: Afiador 
projetado para facas. Equipado 
com 2 motores para afiação dos 2 
lados da laca ao mesmo tempo. 
Bivolt Automático. Rebolos de 
reposição de custo baixo e de fácil 
troca. Operação fácil, limpa e 
segura. 

  

-- 



 

 

-- 

90 

Objeto: Fatiador de frios 

Automático inox liga aisi 304. 

UND 1 R$5.360,00 

  

Descrição Detalhada: 
Cortador/fatiador de frios 
automático, desmontável, com 
base em alumínio fundido com 
afiador incorporado. Carro porta 
frios com inclinação de 45 graus, 
encostos e proteção em aço inox 
para facilitar a limpeza. Com 
regulagem para fatiar frios na 
espessura desejada. Lâmina com 
cera de 310 mm em aço INOX 
temperado com tratamento 
superficial antioxidante oferecendo 
durabilidade e corte uniforme. 
Rotação da lâmina dimensionada 
para proporcionar corte suave e 
uniforme. Todas as partes em 
contato com o alimento em aço 
inox para proporcionar higiene 
perfeita. Carro adequado para fácil 
manejo facilitando o corte de 
embutidos de todos os tamanhos e 
formas. Motor blindado de 1/3 cv 
,voltagem de 110v. Capacidade de 
produção de 42 fatias por minuto. 
Dimensões aproximadas 
600x655x580. Graduado permitindo 
corte máximo de 25mm. 
Transmissão de lâmina por correia 
e do carro porta frio por corrente. 
Pé antiderrapante. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

-- 

-- 

91 

Objeto: Espremedor Elétrico 

Express Com Cone em  
UND 1 R$1.438,00 

Aço inox 110 V. 

  



Descrição Detalhada: Extrator de 
sucos industrial inox. Espremedor 
de frutas elétrico de alumínio 
fundido fosco. Produto certificado 
conforme SGS OCP0040 
Segurança Compulsório INMETRO. 

Tensão: 110V, Frequência: 60 Hz, 

Potência: 110W. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. 

  

-- 

-- 

92 

Objeto: Gastronorm (GN's) com 

alça. 

UND 4 R$149,00 

  

Descrição Detalhada: GN 
1/1x200, lisa, totalmente em aço 
inoxidável. Tamanho padrão 
internacional, compatível com todos 
os fornos combinados. Utilizada no 
preparo de legumes refogados 
(retêm o caldo e não há 
necessidades de mexê-los) e na 
distribuição de alimentos em 
balcões. Dimensões: Comprimento: 
530mm x Largura: 325mm. 
Garantia de 12 meses contra 
defeitos de fabricação. Assistência 
técnica no estado da Bahia. 

  

--  

-- 

93 

Objeto: Descascador de legumes 

industrial inox 25 Kg. UND 1 R$6.534,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: 
Descascador de Legumes Inox c/ 
Caixa Coletora 25 kg; Potência: 
1CV/736W; Frequência: 60Hz; 
Voltagem: 127V Altura: 
1370.00mm; Largura: 550.00mm; 
Profundidade: 670.00mm 
Consumo: 0.73kW/h; Peso Líquido: 
63.00kg; Peso Bruto:81.50kg.  
Garantia de 12 meses contra 
defeitos de fabricação. Assistência 
técnica no estado da Bahia. 
Instalação do equipamento feita 
pelo fornecedor. 

  

--  

-- 

94 

Objeto: Tampa para GN'S. 

UND 4 R$50,00 

  

Descrição Detalhada: Tampa 1/1, 
totalmente em aço 

inoxidável. Tamanho padrão 
internacional, compatível 

com GN 1/1 de qualquer altura e 
todos os fornos combinados. 
Dimensões: Comprimento: 530mm 
x Largura: 325mm. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. 

  

--  

-- 

95 
Objeto: Estrado modular branco 

UND 30 R$15,00 

  



Descrição Detalhada: Estrado 
para armazenamento em câmaras 
frias, confeccionados em 
polipropileno de alta densidade, tipo 
de encaixe macho/fêmea, fácil 
montagem, antiderrapante, com 
pés de encaixe, capacidade 20 
ton/m², dimensões 50x50x4,5 cm 
(comprimento x largura x altura), 
garantia de no mínimo três meses 
após a entrega. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação.  

  

-- 

-- 

96 

Objeto: Prateleira Lisa Inox. 

  6 R$534,00 

  

Descrição Detalhada: Prateleira 
suspensa lisa para armazenamento 
de mantimentos e organização da 
sua cozinha, fabricada em chapa 
de aço inox AISI 304 
escovado. Espessura de 1,0mm. 
Fixação sob mão francesa em inox 

AISI 304 escovado. Medidas: 1,5m 
de comprimento e 40 cm de 
largura. 

  

-- 

97 

Objeto: Liquidificador industrial 

inox 25L. UND 1 R$1.490,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: Produto em 
conformidade com a NR-12 e 
INMETRO. Copo MONOBLOCO, 
sem solda, em aço inox, com 
capacidade real de 25 litros. O copo 
MONOBLOCO proporciona alto 
rendimento de processamento 
(mais rápido); A ausência de solda 
e por conseqüência de frestas no 
interior do copo, não permite o 
acúmulo de resíduos de alimentos. 
Tampa de borracha atóxica, com 
encaixe justo ao copo, não 
permitindo vazamento de liquido 
durante o processamento. Sobre 
tampa acrílica, possibilitando 
acompanhar visualmente o 
processamento e adicionar 
ingredientes durante a execução da 
receita. Remoção facilitada do copo 
para manutenção. Motor de 1,5 CV 
monofásico, tensão única, 
protegido contra líquidos por 
gabinete de aço inox. Cavalete 
robusto em aço inox. 

  

--  

-- 

98 

Objeto: Fogão industrial 06 

bocas. 
UND 2 R$4.652,00 

        

Descrição: Fogão industrial central 
de 6 bocas  

      



com 2 fornos e 1 chapa, 6 
queimadores duplo, Pintura 
eletrostática, altura 80cm, 
comprimento 1,86cm, largura 
1,08cm, grelhas 40x40 de 8 dedos 
reforçada em ferro fundido, 
queimadores especiais em ferro 
fundido duplo com consumo de 
600gr/h, Gambiarra de 1” – 
tampões e adaptadores de 1” em 
alumínio fundido, queimadores 
duplos, em disposição paralela, 
registro em metal cromado, 
estrutura totalmente reforçada, 
Frente da porta do forno em aço 
inox com puxador resistente ao 
calor, fabricado para centro de 
cozinha. Instalação do equipamento 
feita pelo fornecedor. 

      

        

--       

99 

Objeto: Sistema de exaustão 

industrial para fogão de 6 bocas. UND 1 R$11.713,00 

  



 

 

Descrição: sistema de exaustão 
para captação de vapores de 
gordura para fogão de 06 
queimadores duplos; dimensão da 
coifa 1800mm largura x 1300mm 
profundidade x 450mm altura; 
dutos para exaustão modulares de 
2000mm por módulo com diâmetro 
de 450mm, dotados de flanges de 
1"x3/16", fornecimento de até 3 
peças 2000mm de comprimento, 
abrangendo instalações de até 
6,00m de distância entre o fogão e 
a área externa; dutos de descarga 
modulares de 1200mm por módulo 
com diâmetro de 450mm, dotados 
de flanges de 1"x3/16, fornecimento 
de até 2 peças 1200mm de 
comprimento, abrangendo 
instalações de até 2,40m de altura 
entre o exaustor e o terminal de 
descarga vertical, Obs: os dutos 
terminais em telhado devem ser 
verticais descarregando o ar 
diretamente para cima, sendo 
observada a distância mínima de 
1,0m acima da superfície do 
telhado; terminal de descarga 
vertical para duto de 450mm, 
dotado de bojo externo de 660mm 
de diâmetro e altura de 560mm; 
cantoneira para suporte do 
exaustor de 1,5"x1,5"x3/16; damper 
corta fogo com 450mm de diâmetro 
e 460mm de comprimento. 
Instalação do equipamento feita 
pelo fornecedor. 

  

-- 

100 

Objeto: Estante em Inox para 

Câmara fria. UND 10 R$1.500,00 

  



Descrição Detalhada: Estante em 
inox para cozinhas industrial, 
totalmente confeccionada em aço 
inox 304, constituída de uma 
estrutura tubular, que deixa a 
estante mais reforçada e facilita 

sua instalação, pés 

emborrachados com regulador, 

capacidade de 150 a 200 kilos por 

prateleira, ideal para 
armazenamento em camarás frias, 
com largura de 1,00m, 
profundidade 50 cm e altura 1,65m. 

  

--  

-- 

101 

Objeto: Carro Plataforma Aço 

Inox 

UND 1 R$1.531,00 

Descrição: Carro plataforma com 
capacidade de carga de 300kg, 
estrutura em tubo inox e aço inox 
304 escovado, plano liso inferior 
com reforço e 4 rodízios sendo 2 
fixos e 2 giratórios com trava. 

--  

-- 

102 
Objeto: Purificador de Água de 

Parede 
UND 1 R$894,00 



 

 

Descrição: Purificador de Água de 
alta tecnologia com refrigeração por 
compressor, capacidade de 
remover as impurezas, gostos e 
odores desagradáveis, com 
nanotecnologia que impede a 
proliferação de algas e bactérias 
em seu sistema hidráulico 
hermético, blindado contra 
contaminações provenientes de 
insetos e poeiras. Com sistema de 
troca de filtros prático, bandeja 
coletora de respingos de água, 
fluxo contínuo para lavar e cozinhar 
alimentos. Suporte incorporado ao 
produto que permite instalação na 
parede. 

--  

-- 

103 
Objeto: Moedor de carne 

industrial. 
UND 1 R$2.590,00 



Descrição: moedor de Carne. 
Potência: 1.25 CV MONO. Tensão: 
127/220 V. Frequência: 60 Hz. 
Produção: 350 kg/h. Gabinete de 
chapa de aço inox 304. Bandeja em 
aço inox com sensores com 
sistema que impede o acesso das 
mãos as áreas de corte. Produto 
com certificação NR-12. Botão de 
emergência. (vermelho). Chave 
geral (amarelo e vermelho). Botão 
REARME (verde) rearme que 
impede o religamento automático 
da máquina em casos de 
oscilações anormais de energia 
elétrica. Bandeja com sensor de 
segurança onde o operador não 
consegue utilizar a máquina quando 
a mesma é removida. 

--  

-- 

104 MICROFONE DINÂMICO UNIDADE 3 R$302,00 

105 

PROJETOR LED - 3.000 LUMENS, 
RESOLUÇÃO 1920X1080, COM 
ENTRADA HDMI, VGA, A/V, RCA E 
USB, 110-220V - FOCO MANUAL 

UNIDADE 5 R$2.788,00 

106 

Balança semi roberval mecânica de 
1 prato, capacidade 16 kg., 

Sensibilidade 10g. 

UND 2 R$618,00 

normalmente em campo para 
ensaio de densidade de solos e 

outros materiais granulares. 

107 
Betoneira capacidade útil 145 litros 

bivolt monofásica 
UND 1 R$2.077,00 



 

 

108 

Armário de Aço, confeccionado em 
aço chapa 26 0,45mm, possui 02 
portas grandes e 04 prateleiras , 

Reforço nas portas. capacidade de 
20kg por prateleira. Pintura 

eletrostática epóxi pó antiferrugem 

item 10 R$647,00 

109 

Objeto: Cortador de legumes 

médio sem tripé. 

UND 3 R$135,00 

  

Descrição Detalhada: Cortador de 
legumes de parede, industrial, com 
lâmina em aço inox. Feito em 
alumínio fundido com pintura epóxi. 
Garantia mínima de 12 meses 
contra defeitos de fabricação. 
Assistência técnica autorizada no 
estado da Bahia. 

  

-- 

-- 

110 

Objeto:.Máquina de Lavar 

Louças. UND 2 R$13.480,00 

  



Descrição Detalhada: 45 gavetas 
por hora; Ciclo (lavagem + 
enxágue) 80 segundos; 
Capacidade mecânica de 720 
pratos por hora; Consumo de água: 
apenas 134 ml por prato; Baixo 
consumo de detergente e secante. 
Controles automáticos de nível de 
água e temperaturas; Início de 
ciclo: automático ao se fechar a 
porta ou por acionamento no painel; 
Painel de comando com uma tecla 
de liga/desliga, e uma de operação; 
Opera sobre ou sob balcão e 
também sobre Estrutura de Apoio; 
Porta rígida e resistente para apoio 
das gavetas na carga e descarga 
de louças; Fácil acesso interno para 
limpeza, com filtro da moto bomba 
de lavagem, dreno e tampões das 
extremidades dos braços de 
lavagem removíveis manualmente, 
sem necessidade de ferramentas; 
Filtro de água externo com 
elemento removível; Instalação pela 
empresa no local solicitado IFBA, 
voltagem 220v bifásico ou trifásico 
ou 380v trifásico em um único 
modelo; Completo manual de 
operação e limpeza. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

-- 

-- 

111 

Objeto: Processador de 

alimentos com 12 discos. UND 1 R$3.860,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: 
Processador de alimentos com 12 
discos em aço inox. Produto em 
conformidade com a norma 
regulamentadora NR12 do 
Ministério do Trabalho. Garantia de 
12 meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

--  

-- 

112 

Objeto: Fatiador de frios 

Automático inox liga aisi 304. UND 1 R$5.360,00 

  



Descrição Detalhada: 
Cortador/fatiador de frios 
automático, desmontável, com 
base em alumínio fundido com 
afiador incorporado. Carro porta 
frios com inclinação de 45 graus, 
encostos e proteção em aço inox 
para facilitar a limpeza. Com 
regulagem para fatiar frios na 
espessura desejada. Lâmina com 
cera de 310 mm em aço INOX 
temperado com tratamento 
superficial antioxidante oferecendo 
durabilidade e corte uniforme. 
Rotação da lâmina dimensionada 
para proporcionar corte suave e 
uniforme. Todas as partes em 
contato com o alimento em aço 
inox para proporcionar higiene 
perfeita. Carro adequado para fácil 
manejo facilitando o corte de 
embutidos de todos os tamanhos e 
formas. Motor blindado de 1/3 cv 
,voltagem de 110v. Capacidade de 
produção de 42 fatias por minuto. 
Dimensões aproximadas 
600x655x580. Graduado permitindo 
corte máximo de 25mm. 
Transmissão de lâmina por correia 
e do carro porta frio por corrente. 
Pé antiderrapante. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

-- 

-- 

113 

Objeto: Espremedor Elétrico 

Express Com Cone em  

UND 2 R$1.438,00 

Aço inox 110 V. 

  

Descrição Detalhada: Extrator de 
sucos industrial inox. Espremedor 
de frutas elétrico de alumínio 
fundido fosco. Produto certificado 
conforme SGS OCP0040 
Segurança Compulsório INMETRO. 



 

 

Tensão: 110V, Frequência: 60 Hz, 

Potência: 110W. Garantia de 12 
meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica no 
estado da Bahia. 

  

-- 

-- 

114 

Objeto: Gastronorm (GN's) com 

alça. 

UND 10 R$149,00 

  

Descrição Detalhada: GN 
1/1x200, lisa, totalmente em aço 
inoxidável. Tamanho padrão 
internacional, compatível com todos 
os fornos combinados. Utilizada no 
preparo de legumes refogados 
(retêm o caldo e não há 
necessidades de mexê-los) e na 
distribuição de alimentos em 
balcões. Dimensões: Comprimento: 
530mm x Largura: 325mm. 
Garantia de 12 meses contra 
defeitos de fabricação. Assistência 
técnica no estado da Bahia. 

  

--  

-- 

115 

Objeto: Descascador de legumes 

industrial inox 25 Kg. UND 1 R$6.534,00 

  



Descrição Detalhada: 
Descascador de Legumes Inox c/ 
Caixa Coletora 25 kg; Potência: 
1CV/736W; Frequência: 60Hz; 
Voltagem: 127V Altura: 
1370.00mm; Largura: 550.00mm; 
Profundidade: 670.00mm 
Consumo: 0.73kW/h; Peso Líquido: 
63.00kg; Peso Bruto:81.50kg.  
Garantia de 12 meses contra 
defeitos de fabricação. Assistência 
técnica no estado da Bahia. 
Instalação do equipamento feita 
pelo fornecedor. 

  

--  

-- 

116 

Objeto: Balcão Horizontal 

Embutido Refrigerado em Aço 

Inox. UND 2 R$5.770,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: balcão 
horizontal refrigerado em aço inox, 
com 3 portas, confeccionado 
conforme medidas da bancada 
existente: altura do piso à bancada 
de granito 81 cm, profundidade da 
parede a borda da bancada 54 cm 
e 2,47 m de comprimento, com 
uma pia embutida nas dimensões 
50 x 40 x 32 cm. Corpo e Portas 
com isolamento em Poliuretano 
injetado de alta densidade; Portas 
com fechamento através de 
gaxetas magnéticas; Refrigeração 
em ar forçado com sistema de 
degelo automático; Sistema anti-
umidificação nos batentes, através 
de resistências;  Programador 
digital para controle de 
temperatura;  Conjunto de Rodízios 
giratórios 4, sendo 02 com freio e 
demais simples; 01 Grade por 
Porta em Aço galvanizado com 
pintura eletrostática; - Possui 
Cremalheira para regulagem de 
altura das Grades. Necessária 
visitação in loco para confirmação 
de medidas. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

-- – BA, -- 

117 

Objeto: Balcão Horizontal 

Embutido Refrigerado em Aço 

Inox. UND 2 R$10.427,00 

  



Descrição Detalhada: balcão 
horizontal refrigerado em aço inox, 
com 4 portas, confeccionado 
conforme medidas da bancada 
existente: altura do piso à bancada 
de granito 81 cm, profundidade da 
parede a borda da bancada 59 cm 
e 3,90 m de comprimento, com 
duas pias embutidas nas 
dimensões 50 x 40 x 32 cm. Corpo 
e Portas com isolamento em 
Poliuretano injetado de alta 
densidade; Portas com fechamento 
através de gaxetas 
magnéticas; Refrigeração em ar 
forçado com sistema de degelo 
automático; Sistema anti-
umidificação nos batentes, através 
de resistências;  Programador 
digital para controle de 
temperatura;  Conjunto de Rodízios 
giratórios 4, sendo 02 com freio e 
demais simples; 01 Grade por 
Porta em Aço galvanizado com 
pintura eletrostática; - Possui 
Cremalheira para regulagem de 
altura das Grades. Necessária 
visitação in loco para confirmação 
de medidas. Instalação do 
equipamento feita pelo fornecedor. 

  

-- – BA, -- 

118 

Objeto: Liquidificador industrial 

inox 25L. UND 2 R$1.490,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: Produto em 
conformidade com a NR-12 e 
INMETRO. Copo MONOBLOCO, 
sem solda, em aço inox, com 
capacidade real de 25 litros. O copo 
MONOBLOCO proporciona alto 
rendimento de processamento 
(mais rápido); A ausência de solda 
e por conseqüência de frestas no 
interior do copo, não permite o 
acúmulo de resíduos de alimentos. 
Tampa de borracha atóxica, com 
encaixe justo ao copo, não 
permitindo vazamento de liquido 
durante o processamento. Sobre 
tampa acrílica, possibilitando 
acompanhar visualmente o 
processamento e adicionar 
ingredientes durante a execução da 
receita. Remoção facilitada do copo 
para manutenção. Motor de 1,5 CV 
monofásico, tensão única, 
protegido contra líquidos por 
gabinete de aço inox. Cavalete 
robusto em aço inox. 

  

--  

-- 

119 

Objeto: Sistema de exaustão 

industrial para fogão de 6 bocas. UND 2 R$11.713,00 

  



Descrição: sistema de exaustão 
para captação de vapores de 
gordura para fogão de 06 
queimadores duplos; dimensão da 
coifa 1800mm largura x 1300mm 
profundidade x 450mm altura; 
dutos para exaustão modulares de 
2000mm por módulo com diâmetro 
de 450mm, dotados de flanges de 
1"x3/16", fornecimento de até 3 
peças 2000mm de comprimento, 
abrangendo instalações de até 
6,00m de distância entre o fogão e 
a área externa; dutos de descarga 
modulares de 1200mm por módulo 
com diâmetro de 450mm, dotados 
de flanges de 1"x3/16, fornecimento 
de até 2 peças 1200mm de 
comprimento, abrangendo 
instalações de até 2,40m de altura 
entre o exaustor e o terminal de 
descarga vertical, Obs: os dutos 
terminais em telhado devem ser 
verticais descarregando o ar 
diretamente para cima, sendo 
observada a distância mínima de 
1,0m acima da superfície do 
telhado; terminal de descarga 
vertical para duto de 450mm, 
dotado de bojo externo de 660mm 
de diâmetro e altura de 560mm; 
cantoneira para suporte do 
exaustor de 1,5"x1,5"x3/16; damper 
corta fogo com 450mm de diâmetro 
e 460mm de comprimento. 
Instalação do equipamento feita 
pelo fornecedor. 

  

-- 

120 

Objeto: Fogão industrial 06 

bocas. 

UND 2 R$4.652,00 
  

Descrição: Fogão industrial central 
de 6 bocas  



 

 

com 2 fornos e 1 chapa, 6 
queimadores duplo, Pintura 
eletrostática, altura 80cm, 
comprimento 1,86cm, largura 
1,08cm, grelhas 40x40 de 8 dedos 
reforçada em ferro fundido, 
queimadores especiais em ferro 
fundido duplo com consumo de 
600gr/h, Gambiarra de 1” – 
tampões e adaptadores de 1” em 
alumínio fundido, queimadores 
duplos, em disposição paralela, 
registro em metal cromado, 
estrutura totalmente reforçada, 
Frente da porta do forno em aço 
inox com puxador resistente ao 
calor, fabricado para centro de 
cozinha. Instalação do equipamento 
feita pelo fornecedor. 

  

-- 

121 

Objeto: Pass Through Frio 

UND 2 R$6.400,00 

Descrição: refrigerador com 
temperaturas de +1 a +7 ºC, com 
6 níveis de prateleiras, grades em 
aço inox 430, e pés reguláveis, 
revestimento externo em aço inox 
304 escovado, e o interno em aço 
inox 304. Capacidade para 12 
cubas grandes de 530 x 325 x 
150 mm ou 24 cubas pequenas 
de 325 x 265 x 150 mm.  

--  

-- 

122 
Objeto: Carro Plataforma Aço 

Inox 
UND 2 R$1.531,00 



Descrição: Carro plataforma com 
capacidade de carga de 300kg, 
estrutura em tubo inox e aço inox 
304 escovado, plano liso inferior 
com reforço e 4 rodízios sendo 2 
fixos e 2 giratórios com trava. 

--  

-- 

123 

Objeto: Moedor de carne 

industrial. 

UND 2 R$2.590,00 

Descrição: moedor de Carne. 
Potência: 1.25 CV MONO. Tensão: 
127/220 V. Frequência: 60 Hz. 
Produção: 350 kg/h. Gabinete de 
chapa de aço inox 304. Bandeja em 
aço inox com sensores com 
sistema que impede o acesso das 
mãos as áreas de corte. Produto 
com certificação NR-12. Botão de 
emergência. (vermelho). Chave 
geral (amarelo e vermelho). Botão 
REARME (verde) rearme que 
impede o religamento automático 
da máquina em casos de 
oscilações anormais de energia 
elétrica. Bandeja com sensor de 
segurança onde o operador não 
consegue utilizar a máquina quando 
a mesma é removida. 

--  

-- 

124 
Objeto: Purificador de Água de 

Parede 
UND 2 R$894,00 



 

 

Descrição: Purificador de Água de 
alta tecnologia com refrigeração por 
compressor, capacidade de 
remover as impurezas, gostos e 
odores desagradáveis, com 
nanotecnologia que impede a 
proliferação de algas e bactérias 
em seu sistema hidráulico 
hermético, blindado contra 
contaminações provenientes de 
insetos e poeiras. Com sistema de 
troca de filtros prático, bandeja 
coletora de respingos de água, 
fluxo contínuo para lavar e cozinhar 
alimentos. Suporte incorporado ao 
produto que permite instalação na 
parede. 

--  

-- 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Contratação de empresa para futura aquisição de materiais para as coordenações são 

necessários para atendimento aos setores e coordenações 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, 05 de Novembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Thiago Nascimento Barbosa 
 Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020 

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

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº: 02/2020 

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) 

 


