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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO

DE PREÇO

À BASE AÉREA DE SALVADOR / COMANDO DA AERONÁUTICA

UASG nº: 120023

IRP n°. 07/2020

1- TERMO DE ABERTURA

Esta Unidade Gestora, em atendimento ao que preconiza o Art. 6° do Decreto

n° 7.892/2013, manifesta total concordância com os objetos a serem licitados,

bem como todas as condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência

da BASE AÉREA DE SALVADOR / COMANDO DA AERONÁUTICA , referente

a IRP n° 00007/2020 .

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A adesão a IRP facilitará e poupará nosso campus do tramite processual

repetitivo para a abertura de um processo próprio, sejam eles de cunho

funcional ou financeiro (vantajosidade através de economia de escala). Além de

tornar mais ágil e menos morosa a aquisição dos materiais. O processo em

questão visa aquisição dos materiais permanentes, conforme descritos abaixo,

para  sanar necessidades atuais do Campus e proporcionar  condições ideais

de atendimento ao público interno e externo, finalidade e missão do IF Baiano -

Campus Valença. 

3- DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS.

O local de entrega dos materiais para a UG 154579 será:

IF BAIANO – CAMPUS VALENÇA, Na sua Sede Administrativa situada à



Rua Glicério Tavares, S/N, Bate-Quente, Valença-Ba, CEP: 45400-000.

O Prazo de entrega dos materiais para a UG 154579 será:

Até 30 dias após emissão de nota de empenho.

4- DEMONSTRATIVO DAS NECESSIDADES

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo,

e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se justificada no

Processo Administrativo de Gestão desta Unidade.

N.º

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

UNIDADE

DE 

FORNECIMENTO

 QUANTIDADE

3

Aparelho ar condicionado,

capacidade refrigeração:

24.000 btu, tensão: 110,220

v, tipo: split, modelo: split

inverter, características

adicionais 1: controle

remoto,display digital, timer,

selo procel

UNIDADE 5

4

Aparelho ar condicionado,

capacidade refrigeração:

30.000 btu, tensão: 110,220

v, tipo: split, modelo: split

inverter, características

adicionais 1: controle

remoto,display

digital,timer,selo procel

UNIDADE 6

5

Armário aço, acabamento

superficial: pintura epóxi,

cor: cinza, quantidade

portas: 2 un, quantidade

prateleiras: 4 un, altura:

1,98 m, largura: 0,40 m,

profundidade: 0,40 m,

material: chapa de aço,

aplicação: uso geral

UNIDADE 4



6

Armário arquivo,

revestimento: laminado

melamínico, largura: 0,37

m, profundidade: 0,41 m,

altura: 0,64 m, material:

madeira mdf, material base:

madeira mdf, cor: azul e

cinza, tipo porta: com

fechadura, características

adicionais: 5 gavetas,

espessura: lateral 20 mm,

superior 30 mm

UNIDADE 10

9

Armário escritório, material:

madeira aglomerada,

quantidade portas: 2 un,

quantidade prateleiras: 1

un, revestimento: laminado

melamínico baixa pressão,

largura: 80 cm, altura: 110

cm, características

adicionais: sapatas

reguladoras,partes

metálicas,antiferrugem,

profundidade: 50 cm,

material estrutura: tubo aço

30 x 20mm, tipo: médio,

espessura: 25 mm

UNIDADE 5

13

Bebedouro com capacidade

de armazenamento e

refrigeração para no mínimo

100l; capacidade de

refrigeração média de 180

litro/hora; reservatório de

água (tanque interno) em

pp atóxico (polipropileno),

aparador de água frontal em

chapa de aço inox 430, com

ralo sifonado para barrar o

mau cheiro proveniente do

esgoto, com no mínimo 03

torneiras em metal

cromado. controle de

temperatura para ajuste de

4° a 15° graus; com sistema

de filtragem de fácil acesso

e manutenção; filtro incluso.

gás ecológico r134a,

serpentina em cobre.

UNIDADE 2



14

Aparelho purificador de

água, tipo: tripla filtragem,

voltagem: 110,220 v,

capacidade: 2 l, capacidade

refrigeração: 1,5 l,h,

características adicionais:

água gelada e água natural,

tipo fixação: parede,

acessórios: kit instalação,

suporte, pingadeira

removível

UNIDADE 5

15

Cadeira, material: pvc, tipo

espaldar: baixo, cor:

branca, características

adicionais: pés com

borracha anti-derrapante,

tipo: sem braço

UNIDADE 300

16

Cadeira escritório, material

estrutura: aço, material

revestimento assento e

encosto: tecido, material

encosto: polipropileno

injetado, material assento:

polipropileno injetado,

tratamento superficial

estrutura: pintura

eletrostática, tipo base:

giratória com 5 rodízios

duplos, tipo encosto:

espaldar alto, apoio braço:

com regulagem de altura e

largura, tipo sistema

regulagem vertical: a gás,

características adicionais:

encosto de cabeça e suporte

lombar, cor estrutura:

grafite, quantidade pés: 5

un, dimensões assento: 480

x 510 mm

UNIDADE 70

25

Escada, material: alumínio,

tipo: articulada

multifuncional, quantidade

degraus: 16 un,

características adicionais:

sapatas emborrachadas,

travas automáticas nas catr,

capacidade: 150 kg

UNIDADE 1



33

Impressora multifuncional,

tipo impressão: laser,

resolução impressão: 600 x

600 dpi, tensão

alimentação: bivolt v,

velocidade impressão preto

e branco: 28 ppm,

velocidade impressão

colorida: 28 ppm, resolução

scanner: 600 x 600 dpi,

características adicionais:

duplex automatico,

digitalização para e-mail,

conectividade: usb 2.0 rede

gigabit ethernet

10,100,1000, wifi,

capacidade mínima bandeja:

250 fl, capacidade memória:

256 mb

UNIDADE 3

35

Liquidificador industrial 4

litros de alta rotação, feito

em aço inox (corpo e copo),

resistente e de alta

qualidade, excelente para

bares e restaurantes, l

âminas em inox, copo

removível. especificação cor

inox, alta rotação,

alimentação 220v, potência

mínima 1200w.

UNIDADE 2

36

Liquidificador industrial,

material copo: aço

inoxidável, capacidade: 15 l,

potência motor: 1240 w,

tensão nominal: 220 v,

aplicação: industrial

UNIDADE 1

43

Mesa para escritório

retangular. 02 gavetas de

mdp 120 cm medindo 1,20

m x 0,60 m x 0,74 m, c/

tampo único em mdf, toda

parte frontal arrendondada

e c/ perfil ergonômico

avaulado até 180º.

estruturas laterais formadas

por pés de aço com pintura

eletrostática.

UNIDADE 10



45

Microfone, tipo: de mão sem

fio, alimentação: bateria de

9 v, resposta freqüência:

100 hz a 15 khz khz, tipo

receptor: 2 antenas,

impedância: 600 ohms,

aplicação: auditório

UNIDADE 1

48

Palete, material: plástico

termoformado em pead,

comprimento: 1,20 m,

largura: 1 m, comprimento

vigas: 1,20 m, comprimento

espaço vigas: 0,03 m,

quantidade entradas: 4 un,

altura: 15,50 cm, cor: preta,

características adicionais:

capacidade estática 2.500

kg e capacidade dinâmica

UNIDADE 20

56

Suporte de teto para

projetor. inclinação 20° e

rotação 360°, com manopla

para fácil ajuste de

inclinação. capacidade de

carga máxima 10 kg (teto) e

5 kg (parede), com altura

ajustável mínima de 248

mm e máxima de 905 mm

(distância do teto) e

distância da parede de no

mínimo 188 mm e no

máximo 845 mm. deve

conter kit de parafusos e

manual de instruções.

UNIDADE 5

Valença, Bahia, 29 de Junho de 2020.

Assinatura Eletrônica

Responsável solicitante

5 - REQUISIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO

Solicitamos a V. Sª., providências como Ordenador de Despesas no sentido de

aprovar a abertura de Processo Administrativo de licitação objetivando a

Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender demanda do Refeitório

conforme itens relacionados acima, para atender as necessidades do INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO –VALENÇA.



Valença, Bahia, 29 de Junho de 2020..

Assinatura Eletrônica

Diretor Administrativo

6 – AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR

Aprovo o presente documento e autorizo a adesão a referida IRP.

A Seção de Aquisições Licitações e Contratos adote as providências cabíveis

de acordo com as normas em vigor.

Valença, Bahia, 29 de Junho de 2020..

Assinatura Eletrônica

Ordenador de Despesas
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