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MINUTA DE EDITAL Nº 09/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2018 

(PROCESSO N.° 23331.000402/2018-03) 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Itapetinga, Autarquia Federal, 

vinculada ao Ministério da Educação, criado pela Lei nº 11.892, de 22 de dezembro de 2008, publicada no DOU 

de 29 de dezembro de 2008, aqui denominado simplesmente IF Baiano, através de seu(sua) Pregoeiro(a) e 

Equipe de Apoio, designados por portaria do Magnífico Reitor, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO (SRP), do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste edital e seus anexos. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, de 21 de junho de 1993, 

na Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº. 3.555 de 08 de agosto de 2000, do Decreto nº. 5.450 

de 31 de maio de 2005, Lei Complementar n°. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto nº. 2.271 

de 07 de julho de 1997, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

As instruções estabelecidas neste Edital de licitação determinam os procedimentos que orientarão o presente 

processo licitatório até a assinatura do respectivo Contrato Administrativo. Alegações de desconhecimento 

destas instruções, bem como das disposições legais a seguir especificadas, não serão aceitas como razões 

válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou 

propostas. 

Cumpridas as disposições contidas neste Edital, o IF BAIANO – Campus Itapetinga procederá à adjudicação do 

objeto desta licitação escolhendo como proposta vencedora aquela que, atendendo às especificações contidas 

neste instrumento, oferecer o menor preço total por item e/ou grupo e estiver devidamente Habilitada. 

Será nula de fato e de direito qualquer limitação ou condição expressa pelo proponente que esteja divergente 

deste Edital de licitação 

DA APROVAÇÃO DO EDITAL 

O presente Edital foi aprovado pela Procuradoria Federal junto ao IF BAIANO, conforme Parecer Jurídico n° 

694/2018/ PFIFBAIANO/PGF/AGU de 26 de dezembro de 2018. 

ABERTURA: A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do 

seu(sua) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha, iniciando a etapa de lances. 

Data: 05 de fevereiro de 2019. 

Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)  

Endereço Eletrônico:  www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 

local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro(a) em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente pregão tem por objeto o registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios para atender 

ao serviço de alimentação e nutrição do refeitório do Campus Itapetinga, pelo período de 12 (doze) meses, 

conforme condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência deste edital. 

 

1.2. A aquisição dos produtos se dará por menor preço global por lote, tendo em vista a quantidade de itens e 

http://www.comprasnet.gov.br./
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uma vez que os itens participantes do mesmo grupo ou lote possuem mesma natureza e guardam relação entre 

si, sendo que a sua aquisição conjunta demonstra-se viável, podendo ser adjudicada a um único fornecedor, 

além de mais vantajosa para a Administração.  

 

1.3. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, no “SIASG” ou na Nota de Empenho, prevalecerá, sempre, a descrição 

deste edital. 

 

1.4. O IF Baiano – Campus Itapetinga não se obriga a adquirir as quantidades indicadas no Termo de 

Referência, anexo a este edital, podendo realizar licitação específica para a aquisição dos bens pretendidos, ou 

utilizar-se de outros meios legais, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, 

nos termos do art. 16, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 

2. DO LOCAL, DATA, HORÁRIO DE CADASTRAMENTO E DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

2.1. A data para cadastramento das propostas será a partir do dia 24 de janeiro de 2019 até a data e hora 

marcadas para abertura da sessão pública de pregão. A licitante poderá enviar ou excluir propostas 

durante todo o período de divulgação do edital. 

2.2. Abertura das propostas será dia 05 de fevereiro de 2019 às 09h30min horas (horário de Brasília), no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br através do sistema Pregão Eletrônico. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. A participação nesta licitação significa: 

a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital e conhecem e concordam plenamente 

com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam; 

c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; 

d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, das 

condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar 

suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos anexos. 

3.2. Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam previamente credenciados no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para que possam acessar o sistema de licitações 

promovidas pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG ou por aqueles que 

tenham celebrado termo de adesão ao sistema e também atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constante deste edital e seus anexos; 

 

3.3. O licitante deve estar previamente credenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, para que possa acessar o sistema, em licitações promovidas pelos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Serviços Gerais – SIASG ou por aqueles que tenham celebrado termo de adesão ao sistema; 

 

3.3.1. O cadastramento no SICAF poderá ser providenciado pelo interessado e realizado em qualquer 

unidade de cadastramento dos Órgãos/Entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das 

Autarquias e das Fundações que integram o Sistema de Serviços Gerais – SISG. 

 

3.4. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos; 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

3.5. Não poderão participar deste Pregão as Empresas: 

 

3.5.1. Que se encontre em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 

3.5.2. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que por 

esta tenham sido declaradas inidôneas; 

3.5.3. Que estejam com mais de três ocorrências válidas no SICAF, excetuando-se as advertências; 

3.5.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, 

quaisquer que sejam suas formas de constituição; 

3.5.5. Que estejam em mora ou inadimplentes perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano;  

3.5.6. Estrangeiras que não funcionem no País. 

3.5.7. Empresa licitante de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício                      

com o IF BAIANO – Campus Itapetinga. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

4.1. Para fins dos benefícios de que trata este item, considera-se microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

sociedade empresária, sociedade simples e o empresário de acordo com o disposto no art. 966 da Lei no 

10.406/02, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas e que atendam o disposto no Art. 3º da Lei Complementar 123/06; 

 

4.2. O licitante, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema Comprasgovernamentais, deverá 

declarar que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, para fazer jus aos benefícios 

previstos, sendo que em caso de declaração falsa estará sujeito às sanções previstas no item 15 deste Edital; 

 

4.3. O Sistema Comprasgovernamentais efetuará verificação automática junto à Receita Federal quanto ao porte 

da Empresa, a fim de comprovar seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Os licitantes que participam do pregão eletrônico serão previamente credenciados perante a Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, que atuará como provedor do sistema eletrônico.  Os licitantes ou 

seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, antes da data de 

realização do pregão; 

 

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

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico (Art. 3º, § 1º, do Decreto nº. 5.450/2005), no sitio: 

www.comprasgovernamentais.gov.br; 

 

5.2. O credenciamento do licitante dependerá de registro no SICAF (Art. 3º, § 2º, do Decreto nº. 5.450/2005); 

 

5.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 

licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros 

(Art. 13, Inciso III, do Decreto nº. 5.450/2005); 

 

5.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção 

de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5.450/2005); 

 

5.5. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para 

imediato bloqueio de acesso. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão proceder ao encaminhamento da 

proposta de preços, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, quando então, automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas; 

 

6.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº. 5.450/05). 

6.1.2. Ao cadastrar a proposta no Comprasgovernamentais, a indicação completa do item ofertado, bem 

como suas especificações, deverão ser obrigatoriamente registradas nos campos devidos, sob pena de 

desclassificação da proposta. As propostas eletrônicas sem indicação da marca do produto serão 

sumariamente desclassificadas. 

6.2. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente 

encaminhamento da proposta eletrônica; 

 

6.3. Como requisito para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

6.3.1. 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. 

6.3.1.1. Nos itens/grupos exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

6.3.1.2. Nos itens/grupos 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 seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

6.3.2. 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; 

6.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

6.3.4. 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.  

6.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

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

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

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a 

sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº. 5.450/05); 

 

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
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mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05); 

 

6.6. Referente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante no sistema eletrônico, a ser preenchido 

quando da formulação da proposta, deverá ser igual ao Termo de Referência deste edital ou será aceita a 

simples referência “conforme o edital” ou menção similar, no caso de não haver detalhamento a ser referido. 

 

6.6.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes no edital, deverá 

haver o cuidado, por parte do licitante para que a descrição complementar não contrarie as 

especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação; 

 

6.6.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos 

não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento 

descrito neste edital; 

 

6.6.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas 

neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o 

proponente na execução contratual. 

 

6.6.3. Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-á que a mesma atende a todas 

as características exigidas pelo edital. 

 

6.7. No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução das prestações 

contratuais, tais como tributos, encargos legais, etc; 

 

6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto desta licitação (Anexo I) e as 

descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes 

neste edital; 

 

6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou encargo; 

 

6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do 

licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano não será responsável, em nenhum caso, pelos custos 

de tais procedimentos; 

 

6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste edital, com o 

estipulado na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 

subsidiariamente pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta 

contiver disposição que contrariem expressamente quaisquer dos itens deste edital; 

 

6.12. A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as especificações detalhadas do objeto 

ofertado, em conformidade com o Anexo I deste edital, deverá ser formulada e enviada ao Pregoeiro, contendo 

o seguinte: 

 

a) O valor total da proposta de preços, em algarismo e por extenso, bem como da descrição completa dos  

serviços a serem ofertados, conforme especificações constantes do Anexo I, podendo ser feita menção ao 

referido Termo; 

b) Prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão; 

c) Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias à prestação contratual, 

inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e trabalhistas, bem como declaração expressa 

de que o licitante concorda com todos os termos deste Edital; 
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d) No caso do licitante ser optante do SIMPLES NACIONAL, incluir memória de cálculo detalhada, nos 

termos da Lei complementar nº. 123/2006. 

 

6.13. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) encaminhar a Proposta de Preços e as Documentações solicitadas 

de acordo com o especificado neste Edital, por meio de funcionalidade disponível no sistema e/ou remetidos 

para o e-mail: licitacoes@itapetinga.ifbaiano.edu.br no prazo de 90 (noventa) minutos, contados da 

convocação do fornecedor via “chat”, sendo que o não atendimento implica na desclassificação da empresa;   

6.13.1. 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.  

6.15. Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos por email/anexo, deverão ser apresentados em 

original ou por cópia autenticada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da adjudicação do objeto. (§ 3º do 

Art. 25 do Decreto nº 5.450/05).  

 

6.15.1. Os documentos deverão ser encaminhados ao IFBAIANO – ITAPETINGA, situado à Rodovia 

Itapetinga Itororó, Km 2 – Bairro Clerolândia - Itapetinga-Bahia – CEP: 45.700-000. 

 

7. DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via sistema eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 

especificações detalhadas no presente edital; 

 

7.1.1. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

 

7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro; 

 

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 

7.3. A partir do horário e data previstos no preâmbulo, terá início a Sessão Pública do Pregão Eletrônico em 

epigrafe, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de 

acordo com o Decreto nº. 5.450/05, publicado no DOU de 31 de maio de 2005;  

 

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

participarão da fase de lances. 
 

8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e 

valor; 

 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos 

mesmos; 

 

8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 
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8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro pelo 

sistema; 

 

8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante; 

  

8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances;  

 

8.6.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados; 

 

8.6.2. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no 

endereço utilizado para divulgação desta licitação. 

 

8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento, pelo sistema 

eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, 

automaticamente, a recepção de lances; 

 

8.7.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o pregoeiro se responsabilizará pelo 

aviso de encerramento aos licitantes. 

 

8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 

proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 

neste Edital; 

 

8.9. O pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 

sessão publicada ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance 

de menor valor; 

 

8.9.1. Quando houver necessidade de apresentação de amostra, o pregoeiro encerrará a etapa de lances, 

divulgando, posteriormente, o resultado de julgamento. 

 

8.10. Nos casos onde o valor do último lance tiver mais que duas casas decimais, serão consideradas apenas as 

duas primeiras casas; 

 

8.11. Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, 

comparando-o com os praticados no mercado. 

 

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Analisadas as propostas, serão desclassificadas as que: 

 

a) Forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 

b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, quando o fornecedor não demonstrar a 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do 

mercado; 

c) Apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
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d) Apresentarem proposta alternativa. 

 

9.2. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre aceitação dos preços obtidos, 

sendo que o pregoeiro poderá negociar com o licitante, de modo a obter a proposta mais vantajosa para a 

Administração; 

 

9.2.1. Para efeito de julgamento das propostas considerar-se-á(ão) vencedora(s) aquela(s) que, 

obedecendo às condições e especificações estabelecidas neste Edital, apresente(m) o MENOR PREÇO. 

 

9.3. Após a sessão de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante 

conforme disposições deste Edital. (Art. 25, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

9.3.1. O julgamento será realizado pelo menor preço por item/lote da proposta, sendo aceita somente 

duas casas decimais, com o valor unitário exato (sem dízimas). 

 

9.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e 

procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda ao edital;  

 

9.5. Analisada a proposta e a aceitabilidade dos preços, o pregoeiro anunciará imediatamente o licitante 

vencedor via chat; 

 

9.6. No julgamento das propostas, deverão ser observados, no interesse da Administração, preços, qualidade, 

quantidades, prazo de entrega e outras considerações; 

 

9.7. O pregoeiro poderá solicitar dos licitantes quaisquer outras informações que julgar pertinentes para o 

perfeito conhecimento e julgamento do objeto, tais como: planilhas de custos, prospectos/folders, informações 

relativas ao fornecedor do serviço, dentre outras, sendo que estas deverão ser enviadas, de modo imediato e 

impreterível, preferencialmente através do e-mail: licitacoes@itapetinga.ifbaiano.edu.br O não atendimento 

às diligências implicará na desclassificação da proposta apresentada, conforme e quando for o caso. 

 

10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

10.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitação que 

não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 

remetidos para o e-mail: licitacoes@itapetinga.ifbaiano.edu.br no prazo de 90 (noventa) minutos, contados 

do encerramento da sessão; 

 

10.2. A proposta escrita deverá ser apresentada, pelo licitante que ofertou o menor lance, em formulário próprio 

do licitante, contendo:  

 

a) Preço unitário e total para os itens em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, observadas 

as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I; 

b) Prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste Pregão 

Eletrônico; 

c) Especificações claras do item cotado, que devem estar de acordo com o especificado no Anexo I deste 

Edital; 

d) Razão social, endereço, telefone/fax, numero do CNPJ/MF, e-mail, banco, agência, número da conta-

corrente e praça de pagamento; 

mailto:licitacoes@itapetinga.ifbaiano.edu.br
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e) Declaração de que no(s) preço(s) cotado(s) estão incluídos todas as despesas necessárias ao perfeito 

cumprimento do objeto da licitação; 

f) Terem todas as folhas rubricadas pelo responsável pela empresa, devendo a última folha ser assinado e 

constar o nome completo do responsável seu RG e CPF; 

g) Declaração de haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, 

encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a 

compra dos produtos, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 

de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

10.3. Ratificando o item 6.15, e seu subitem, deste Edital, os documentos e anexos exigidos, quando remetidos 

via fax, deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da adjudicação do objeto. (§ 3º do Art. 25 do Decreto nº 5.450/05);  

 

10.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos, pertencentes ou não do quadro de pessoal do IF Baiano – 

Campus Itapetinga, para orientar e/ou subsidiar sua decisão; 

 

10.5. Analisada a proposta de preços, o Pregoeiro efetivará a adjudicação no sistema Comprasgovernamentais, 

consagrando-se vencedora aquela empresa que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

11 - DA HABILITAÇÃO 

 

11.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante 

conforme disposições deste edital (Art. 25 do Decreto 5.450/2005); 

 

11.2. 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: 

 

11.2.1.      SICAF; 

11.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

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

11.2.3. 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). 

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

11.2.5. 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. 

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

de condição de participação. 

  

 

11.3. Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via e-mail, deverão ser apresentados em original ou 

por cópia autenticada, no prazo estabelecido no item 6.15 deste edital. (§ 3º do Art. 25 do Decreto nº. 5.450/05).  

 

11.3.1. Os documentos necessários para Habilitação são: 

 

11.3.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 

comprobatórios de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

composição da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

11.3.1.2. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira, limitar-se-á: 

 

a) Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual; 

b) Certidões negativas de execução patrimonial expedidas pelos distribuidores das justiças estadual 

e federal do domicílio do licitante pessoa física. 

 

11.3.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal, conforme o caso, consistirá em: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao 

domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Situação Regular de Tributos 

Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa da Dívida Ativa da 

União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão 

de Regularidade de Fornecedor – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

11.3.1.4. A documentação relativa à Qualificação Técnica limitar-se-á a: 

 

a) O licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica expedido em seu nome, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o seu desempenho em 

fornecimento pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 

licitação; 

 

11.3.1.5. A Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

 

a) Dar-se-á através da apresentação original ou cópia autenticada da comunicação registrada, ou de 

certidão em que conste a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida pelo 

órgão de registro competente, conforme Art. 4º do Decreto 3.474/2000. 

 

Parágrafo Único: As certidões que não constarem prazo de validade considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) 
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dias contados da emissão. Constatando-se cadastro ou quaisquer das certidões vencidas, o licitante deverá 

reapresentar, conforme o caso, as documentações. 

 

11.4. Toda a documentação para a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte deverá ser apresentada mesmo que esta contenha alguma restrição; 

 

11.4.1. Havendo restrição, será assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis uma única vez por 

igual período, contados do momento em que o licitante for declarado a vencedor do certame, para a 

regularização da documentação e emissão das certidões negativas ou positivas com efeito negativo, nos 

termos do § 1º do Art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006; 

 

11.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao 

Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

ou propor a revogação deste Pregão. 

 

11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 

presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas e o 

pregoeiro procederá de acordo com o item 8.4 do presente edital;  

 

11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste 

Edital e seus Anexos; 

 

11.7. A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o 

proponente às sanções conforme item 21 deste Edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o 

ato ensejar; 

 

11.8. O envio das declarações de que a empresa não emprega menor e a de inexistência de fatos supervenientes, 

será de forma virtual, ou seja, o fornecedor no momento da elaboração e envio de proposta, também enviará as 

referidas declarações; 

 

11.9. No julgamento da habilitação e das propostas, 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 (§3º, Art. 

26 do Decreto 5.450/2005); 

 

11.10. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova. 

 

12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 

três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no seguinte endereço: licitacoes@itapetinga.ifbaiano.edu.br (Art. 19, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

12.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o 

pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, no seguinte endereço: O 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – situado à Rodovia 

Itapetinga Itororó, Km 2 – Bairro Clerolândia - Itapetinga-Bahia – CEP: 45.700-000, cabendo ao Pregoeiro 

decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (§ 1º, do Art. 18, do Decreto nº 5.450/2005); 
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12.3. As impugnações deverão ser dirigidas ao pregoeiro, por escrito, firmadas por quem tenha poderes para 

representar o licitante ou por qualquer pessoa que pretenda impugnar o ato convocatório nesta qualidade; 

 

12.3.1. Não serão aceitas petições de impugnação sem assinatura do licitante, enviadas por fax, e-mail ou 

similar. 

 

12.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório que implique modificação no edital, esta modificação será 

divulgada pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (§ 2º, do Art. 18, do Decreto nº 

5.450/2005); 

 

12.5. As impugnações intempestivas não serão sequer conhecidas; 

 

12.6. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório, ao 

menos até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente. 

 

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

13.1. Após declarado vencedor, existindo intenção de interpor recurso administrativo, qualquer licitante poderá, 

durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. (Art. 26 do Decreto 5.450/05); 

 

13.1.1. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, 

importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 

 

13.2. O registro das razões de recurso, bem como das contrarrazões, somente será possível por meio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme estabelece o Art. 26, “caput” do Decreto 5.450/05; 

 

13.3. É assegurada aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação 

de recursos administrativos e de contrarrazões; 

 

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações nos dias 

úteis, no horário das 8h30min às 11h e das 14h às 16h30min, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano – Campus Itapetinga (77) 3261-2213; 

 

13.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

 

13.6. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela 

licitação; 

 

13.7. O acolhimento do recurso administrativo implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 

passíveis de aproveitamento; 

 

13.8. Não serão conhecidos os recursos administrativos interpostos em desacordo com este item do Edital. 

 

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver 
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recurso administrativo; 

 

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela 

própria autoridade competente; 

 

14.3. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à 

verificação da aceitabilidade da proposta ofertada, antes da homologação do certame. 

 

15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. Homologado o resultado da licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços com o licitante 

vencedor, observada a ordem de classificação; 

 

15.2. O Instituto Federal Baiano convocará formalmente o licitante adjudicatário, com antecedência mínima de 

5 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião de assinatura da Ata de Registro de Preços, 

que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 

 

15.2.1. No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que constará da Ata. 

 

15.3. Caso um licitante colocado em primeiro lugar seja convocado e não compareça ou se recuse a assinar a 

Ata de Registro de Preços, o Instituto Federal Baiano, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 

Edital, registrará outro licitante, na ordem de classificação; 

 

15.4. O resultado da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame será, em qualquer hipótese, publicado 

na imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura. 

 

16  DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. 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. 

16.2. 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. 

16.3. 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. 

16.4. 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. 

16.5. 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. 
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16.6. 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. 

16.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 

efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 

participante. 

 

17 - DA VIGÊNCIA 

 

17.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 01(um) ano, a partir da data de sua 

assinatura. 

 

18 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

18.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 

65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de eventual redução dos preços praticados no mercado, ou de fato 

que eleve o custo dos itens registrados; casos em que o Instituto Federal Baiano promoverá as necessárias 

negociações junto aos fornecedores; 

18.1.2 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

18.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 

outro processo licitatório; 

 

18.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado e definidos o novo preço máximo a ser pactuado 

pela Administração, o licitante vencedor registrado será convocado pelo Instituto Federal Baiano para alteração 

do preço da Ata, mediante aditamento. 

 

19- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 

19.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado: 

 

19.1.1 À pedido, quando: 

 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 

ou de força maior; 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 

de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. 

 

19.1.2 Por iniciativa do Instituto Federal Baiano, quando: 

 

a) O Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;  

b) O Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 

licitatório; 

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) O Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes 

da Ata de Registro de Preços; 
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e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços, ou nos pedidos dela decorrentes. 

f) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

 

19.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

será formalizado por despacho da autoridade competente do Instituto Federal Baiano; 

 

19.3. Na hipótese de cancelamento do registro de algum licitante vencedor, o Instituto Federal Baiano fará o 

devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais adjudicatários a nova ordem de 

registro. 

 

20 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

20.1. Não será exigida a prestação de garantia contratual. 

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

21.1. Conforme o disposto no Art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, e será descredenciado no SICAF, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais 

cominações legais; 

 

21.2. Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, 

caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no Art. 78, Incisos I a XI da Lei nº. 

8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:  

 

a) Advertência (Inciso I, do Art. 87, da Lei nº 8.666/93); 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução total contratual, recolhida 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias da comunicação oficial; 

c) Multa de 05% (cinco por cento) no caso inexecução parcial do contrato recolhida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias da comunicação oficial, ou por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada 

(Inciso II, do Art. 87, da Lei nº 8.666/93); 

d) Suspensão temporária de participar de licitação e contratar com o IFBaiano, pelo prazo de 02 (dois) 

anos (Inciso III, do Art. 87, da Lei nº 8.666/93); 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição (Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº. 8.666/93). 

 

21.3. As sanções previstas nas alíneas ”a”, “d”, “e” e “b” ou “c” poderão também ser aplicadas 

concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da 

data em que tomar ciência. 

 

22 - DO PAGAMENTO 

 

22.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos materiais e a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura 

pelo licitante vencedor, devidamente atestada pelo setor competente, por meio de Crédito em Conta Corrente da 

Contratada, em até 10 (dez) dias úteis; 
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22.2. Para execução do pagamento de que trata este item, a empresa deverá fazer constar da nota fiscal 

correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano, o nome do Banco, Número da Agência e Conta-Corrente; 

 

22.3. Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL OU SUPER SIMPLES deverá 

apresentar a nota fiscal, com a devida comprovação (declaração), a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 

e contribuições, conforme legislação em vigor; 

 

22.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será devolvida à 

empresa, pelo gestor do contrato, e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Baiano; 

 

22.5. No caso de eventual atraso de pagamento e mediante pedido da empresa, o valor devido será atualizado 

financeiramente desde a data referida neste item, até a data do efetivo pagamento, pelo IPCA – Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo; 

 

22.6. Os pagamentos serão realizados após a comprovação de regularidade da empresa junto ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (Receita 

Federal, FGTS e INSS), devidamente atualizadas; 

 

22.7. Os pagamentos efetuados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano não isentam a 

empresa de suas obrigações e responsabilidades assumidas. 

 

23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

23.1. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação, estão previstos no 

orçamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, relativos ao respectivo exercício 

fiscal em curso, nos elementos de despesas, programas e fontes de recursos correspondentes às características 

do objeto da licitação. 

 

24 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

24.1. São obrigações do CONTRATANTE as dispostas no item 10 do Termo de Referência deste Edital. 

 

25 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

25.1. As obrigações da CONTRATADA estão descritas no item 11 do Termo de Referência deste Edital. 

 

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

26.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, atendidos o interesse público e o da Administração, sem comprometimento da segurança da 

contratação; 

 

26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não previsto neste Edital, que impeça 

a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida, mediante comunicação do 

Pregoeiro e aviso no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, informando nova data e horário; 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

CAMPUS ITAPETINGA 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Itapetinga 

el. (77) 3261-2213 – E-mail: licitacoes@itapetinga.ifbaiano.edu.br 
 

 

26.3. O IF Baiano – Campus Itapetinga poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, em ato escrito e 

fundamentado, não gerando, nesse caso, para os licitantes, qualquer direito à indenização, ressalvado o direito 

do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato; 

 

26.4. No caso de alteração deste Edital será divulgado pela mesma forma que se divulgou o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação da proposta; 

 

26.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da Licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

 

26.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

26.7 Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

 

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

á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal; 

 

26.9. O não atendimento às exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde 

que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 

Sessão Pública de Pregão; 

 

26.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 21 deste Edital, o lance é considerado 

proposta; 

 

26.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 

referente ao presente Edital; 

 

26.12. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 

sessão pública do Pregão Eletrônico constarão da Ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízos das 

demais formas de publicidades previstas na legislação pertinente; 

 

26.13. A critério da administração poderão ser feitos acréscimos ou supressões dos serviços de até 25% do valor 

total do contrato, ficando o contratado obrigado a aceitar nas mesmas condições estabelecidas no contrato 

original; 

 

26.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 

adjudicada o objeto da licitação e submetido à autoridade competente para homologação; 

 

26.15. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade 

competente; 

 

26.16. Incorre em crime aquele que impedir, perturbar, descumprir prazos exigidos pelo Edital e Legislação ou 

fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, sujeitando-se às penalidades e sanções 

previstas no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, sem prejuízo das sanções previstas nas demais legislações 

pertinentes que estejam em vigor; 
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26.17. O Foro de eleição para eventuais demandas judiciais é na Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia; 

 

26.18. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da documentação e da proposta, 

não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos; 

 

26.19. Cópia do edital e seus anexos serão fornecidos através do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br; 
 
26.20. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base nas disposições das leis 8.666/93, 10.520/02 

e decreto 5.450/05; 

 

26.21. Fazem parte integrante deste Edital: 

 

ANEXO I : TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II: MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

 

Itapetinga - Ba, ____/______________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________     ____________________________ 

  Pregoeiro         Apoio 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2018  

PROCESSO Nº: 23331.000402/2018-03 

1. INTRODUÇÃO E BASE LEGAL  

1.1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Itapetinga, pretende contratar 

pessoa jurídica, com base na Lei n° 10.520, de 17.07.2002, no Decreto n° 5.450/05, de 31/05/2005, e 

subsidiariamente na Lei n° 8.666/93, de 21/06/1993 e nas demais normas legais e regulamentares, através de 

Pregão Eletrônico SRP para eventual aquisição de material ambulatorial para atendimento das demandas da 

Enfermaria do Campus Itapetinga. 

2. OBJETO  

2.1. Constitui objeto desta licitação a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao serviço de alimentação e 

nutrição do refeitório do Campus Itapetinga do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – IF 

Baiano, conforme especificações e quantitativos constantes nesse termo de referência. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A aquisição de gêneros alimentícios se faz necessária pela necessidade de manutenção do refeitório do 

Campus Itapetinga e continuidade do preparo e fornecimento das refeições servidas aos estudantes como parte 

da política de assistência estudantil. Ademais, em razão da insuficiência de área para guarda destes materiais e 

impossibilidade de definição prévia do quantitativo a ser demandado, propugnamos pela realização de Sistema 

de Registro de Preços (SRP), conforme o disposto no Decreto nº 7892/13, inciso IV do art. 3º. 

3.2. A aquisição dos gêneros se dará por menor preço global por lote, tendo em vista a quantidade de itens e 

uma vez que os itens participantes do mesmo grupo ou lote possuem mesma natureza e guardam relação entre 

si, sendo que a sua aquisição conjunta demonstra-se viável, podendo ser adjudicada a um único fornecedor, 

além de mais vantajosa para a Administração. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 

4.1- Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de 

alimentos com relação à característica de cada produto (organolépticas, físico-quimicas, microbiológicas, 

microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, Mnistério 

da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas autoridades sanitárias locais, para cada gênero descrito, 

conforme tabela de especificação e quantidades, além de registro no órgão, quando couber. 

4.2- As embalagens não podem apresentar-se violadas, com sinais de rompimento, aberturas ou furos. Os 

alimentos não podem apresentar-se em latas enferrujadas, amassadas ou estufadas e /ou com prazo de validade 

próximo do vencimento. Devem ter a identificação e composição do produto, lote, nome e endereço do 

fabricante, CNPJ, data de fabricação e prazo de validade, condições de armazenamento, peso líquido, certificado 

de inspeção, quando obrigatório e autorização dos órgãos competentes. Devem estar ausentes de qualquer 

sujidade, parasitas, larvas, insetos, ou seja, isentas de organismos contaminantes. 

4.3- Os fornecedores devem indicar em sua proposta a marca do produto que foi cotado, pois o mesmo deverá 

entregar aquilo que for especificado no ato de julgamento do pregão. 

4.4- O fornecedor vencedor se comprometerá a trazer as amostras de cada item alimentar para ser analisado 

quanto à qualidade do produto. 

4.5- A nutricionista do Campus realizará visita de rotina no local de armazenamento/produção dos gêneros a 
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serem fornecidos pela contratada, para supervisão das atividades e verificação de boas práticas, conforme 

legislação sanitária vigente, podendo solicitar adequações, caso necessário, estipulando prazos para as devidas 

correções. Será feito visita técnica para inspeção do local de fornecimento dos produtos, a fim de verificar se 

estão de acordo com as normas da ANVISA. 

4.6- Todos os produtos cotados deverão estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA, MINISTÉRIO 

DA SÁUDE E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. 

4.7 - Os produtos a serem adquiridos deverão guardar perfeita compatibilização com as especificações, 

quantidades e condições especificadas neste Termo de Referência, conforme discriminado abaixo: 

 

Item Descrição Unid Quant 

Média Valor 

Unitário 

(R$) 

Média Valor 

Total (R$) 

GRUPO 01  

1 

AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Sacarose de cana de 

açúcar aspecto granuloso fino a médio, de boa qualidade. 

Embalagem em polietileno lacrada com prazo de validade 

mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 

KG  

KG 2.250 R$ 4,00 R$ 9.000,00 

2 

AÇAFRÃO. Condimento alimentício, Ingrediente: cúrcuma 

em pó puro. Embalagem: pacote com 100 gramas, com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso liquido, e de acordo com as Normas 

e/ou Resoluções da Anvisa/MS. 

KG 20 R$ 19,47 R$ 389,40 

3 

ALHO puro em pasta sem sal. Validade mínima de 5 meses 

a partir da data de entrega. Embalagem em balde plástico 

atóxico de no mínimo 1 KG. 

KG 100 R$ 22,68 R$ 2.268,00 

4 

AMEIXA em calda, ingredientes: água, açúcar e ameixa, 

sem coloração ou aromatização artificial. Validade mínima 

de 6meses a partir da data de entrega. Embalagem em lata, 

intacta, peso líquido de 850g, peso drenado de 400g. 

UND 50 R$ 13,25 R$ 662,50 

5 

AMIDO DE MILHO. Isento de impurezas, validade 

mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 

de 500g 

KG 40 R$ 12,83 R$ 513,20 

6 

ARROZ, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo 

parbolizado, livre de sujidades, parasitas e larvas, validade 

mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 

plástica intacta. Pacote de 1 kg. 

KG 3.780 R$ 4,00 R$ 15.120,00 

7 

AZEITE DE OLIVA, tipo extra virgem, proveniente da 

azeitona obtido da primeira prensagem a frio, sem misturas, 

não refinado, acidez máxima 0,5%, rico em vitamina E, 

embalado em garrafa escura, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o consumo sem oxidação. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Embalagem com 500 ml. Similar as marcas cocineiro e 

Carrefour Discount ou superior que tenham sido aprovadas 

na Proteste. 

UND 450 R$ 24,14 R$ 10.863,00 
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8 
AZEITE DE DENDÊ, puro, baixa acidez. Embalagem com 

200 ml. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega. 

Frasco 

200 ml 
20 R$ 8,54 R$ 170,80 

9 

AZEITONAS, tipo verde, apresentação sem caroço e sem 

tempero, em conserva. Validade mínima de 6 meses a partir 

da data de entrega, data de fabricação recente. Embalagem 

em balde de Peso líquido de 3 kg e Peso drenado 2 Kg. 

UND 200 R$ 34,57 R$ 6.914,00 

10 

BISCOITO SALGADO, tipo cream cracker, apresentação 

quadrado, sem recheio. Serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem de 

polietileno, fechados e intactos, validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. Pacote 400g. 

PCT 500 R$ 4,03 R$ 2.015,00 

11 

BISCOITO DOCE, tipo maisena, apresentação retangular 

ou redondo, sem recheio, sabores maisena ou chocolate. 

Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço. Embalagem de polietileno, fechados e intactos, 

validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Pacote 400g. 

PCT 700 R$ 4,28 R$ 2.996,00 

12 
BISCOITO, tipo Clube Social. Contém 6 unidades com 26g 

cada. Composição: farinha de trigo, ferro e ácido fólico. 
PCT 3.600 R$ 3,68 R$ 13.248,00 

13 

ACHOCOLATADO, bebida lactea UHT pronto para 

consumo, sabor chocolate, contém soro do leite, fonte de 

vitaminas, cálcio e ferro, baixo teor de açúcar (até 10%), 

sabor agradável, embalagem, tetrapack de 200 mL. Validade 

de 6 meses a partir da data de entrega. 

UND 5.400 R$ 3,09 R$ 16.686,00 

14 

BOMBOM de chocolate. Ingredientes: castanha de caju ou 

amêndoas ou nozes, leite em pó, cacau em pó. Validade 

mínima de 6 meses. Pacote de 1 Kg. 

KG 40 R$ 35,31 R$ 1.412,40 

15 

BARRA DE CEREAL integral, zero gorduras trans, baixo 

teor de gordura saturada, sódio e açúcar, rico em fibras, 

sabor castanha de caju com cobertura de chocolate, barra 

com no mínimo 20g. Validade mínima de 6 meses a partir da 

data de entrega. 

UND 5.000 R$ 1,58 R$ 7.900,00 

16 
BALA CARAMELO de leite mastigável, sabor leite e 

chocolate (meio a meio). Pacote com 600g 
PCT 50 R$ 12,38 R$ 619,00 

17 

CAFE, torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250 

gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da 

Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, registro 

no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do 

Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega 

UND 1.300 R$ 5,30 R$ 6.890,00 

18 

CALDO DE CARNE, tempero culinário industrializado, 

validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Caixas com 6 tabletes.  

CX 250 R$ 2,61 R$ 652,50 

19 

CALDO DE GALINHA, tempero culinário industrializado, 

validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Caixa de 6 tabletes. 

CX 250 R$ 1,70 R$ 425,00 
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20 
CANELA EM PAU. Ingredientes: Canela em pau 

desidratada; data de fabricação recente. Embalagem 

contendo 20 g. 

UND 30 R$ 1,74 R$ 52,20 

21 
CACTHUP tradicional, validade mínima de 6 meses. 

Embalagem de 400G. 
UND 300 R$ 4,43 R$ 1.329,00 

22 

CHÁ DE CAMOMILA, calmante natural, sem 

conservante, data de fabricação recente. Embalagem: caixa 

com 10 sachês. 

CX 24 R$ 3,66 R$ 87,84 

23 
CHÁ DE ERVA CIDREIRA, data de fabricação recente. 

Embalagem: caixa com 10 sachês. 
CX 24 R$ 3,17 R$ 76,08 

24 
CHÁ DE ERVA DOCE, data de fabricação recente. 

Embalagem: caixa com 10 sachês. 
CX 24 R$ 3,14 R$ 75,36 

25 

CREME DE LEITE, tradicional, sem soro. Embalagem 

(caixinha) com 200 gramas. Validade mínima de 6 meses a 

partir da data de entrega. 

UND 1.350 R$ 3,20 R$ 4.320,00 

26 

CHOCOLATE, em pó, solúvel, natural, sem adição de 

açúcar, no mínimo 50% cacau, não achocolatado. Aspecto: 

pó homogêneo, cor própria, cheiro característico. Validade 

não inferior a 6 meses. Embalagem de 1 Kg. 

KG 120 R$ 27,38 R$ 3.285,60 

27 
CHOCOLATE preto granulado. Validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega. Embalagem de 500g. 
KG 20 R$ 16,54 R$ 330,80 

28 

COLORAU OU COLORÍFICO – corante natural 

produzido de sementes de urucum, vermelho intenso, o 

produto deverá apresentar registro no órgão competente e 

rotulagem de acordo com as resoluções RDC 259/2002, 

RDC 359/2003 e a RDC 360/2003. Não deverá apresentar 

misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, 

formação de grumos, coloração clara demais e sabor 

alterado. A embalagem deve estar intacta, prazo de validade 

mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. 

KG 300 R$ 11,28 R$ 3.384,00 

29 

COMINHO em pó, o produto deverá apresentar registro no 

órgão competente. Não deverá apresentar misturas 

inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação 

de grumos, sabor alterado e peso insatisfatório. A 

embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 

3 meses a partir da data de entrega. Pacote de no mínimo 

100g. 

KG 50 R$ 16,93 R$ 846,50 

30 
COCO RALADO, desidratado, validade mínima de 6 

meses. Embalagem 200 gramas. 
 UND 250 R$ 3,96 R$ 990,00 

31 

DOCE NEGO BOM sabores banana ou banana com 

abacaxi, industrializado, embalado individualmente, peso ≥ 

15gramas, Ingredientes: açúcar, amido de milho, xarope de 

glucose, polpa de banana, sem adição de corante. Validade 

mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote com 

50 unidades. 

PCT 50 R$ 12,52 R$ 626,00 

32 

DOCE de amendoim, TIPO PAÇOCA, industrializado, 

embalado individualmente, peso ≥18 gramas. Validade 

mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pote com 50 

unidades. 

PCT 50 R$ 13,88 R$ 694,00 
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33 

DOCE PÉ DE MOÇA, industrializado, embalado 

individualmente, peso ≥50 gramas. Validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega. Pote com 20 unidades. 

PCT 200 R$ 21,31 R$ 4.262,00 

34 
ERVILHA, legume em conserva, prazo de validade mínimo 

6 meses, embalagem em lata 200g (drenado). 
UND 400 R$ 1,64 R$ 656,00 

35 

EXTRATO, de tomate, puro e concentrado. Similar a marca 

Elefante ou Quero. Deve estar isento de sujidades, 

fermentação, bolor, indicadores de processamento defeituoso 

e corantes artificiais. Prazo de validade mínima de 6 meses a 

partir da data de entrega. Embalagem com no máximo 1 kg. 

KG 720 R$ 9,08 R$ 6.537,60 

36 

FARINHA DE MANDIOCA tipo 1, aspecto fino, seca, de 

sabor agradável. Não deverá apresentar: misturas 

inadequadas ao produto, presença de impurezas, corantes, 

baixa umidade (1 a 2%). A embalagem deve estar intacta e 

prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de 

entrega, rotulagem de acordo com a Anvisa. Embalagem de 

1 kg. 

KG 300 R$ 5,20 R$ 1.560,00 

37 

FARINHA DE ROSCA. Não deverá apresentar: misturas 

inadequadas ao produto, presença de impurezas.A 

embalagem deve estar intacta e prazo de validade mínimo de 

6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 500 g. 

UND 150 R$ 3,66 R$ 549,00 

38 

FARINHA DE TRIGO, especial, tipo 1, sem fermento, 

enriquecido com ferro e ácido fólico (Vit.B9). Embalagem 

plástica de polietileno, transparente/atóxico, intacta. Prazo 

de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. 

Embalagem de 01 Kg. 

KG 300 R$ 3,76 R$ 1.128,00 

39 

FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, novo, com grãos 

inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades e 

mistura de outras variedades e espécies. Embalagem em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, resistentes. Validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem 

de 1 kg. 

KG 2.500 R$ 4,55 R$ 11.375,00 

40 

FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, novo, com grãos inteiros e 

sadios, isento de material terroso, sujidades e mistura de 

outras variedades e espécies. Embalagem em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, resistentes. Validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg. 

KG 360 R$ 5,28 R$ 1.900,80 

41 

FEIJÃO PRETO, tipo 1, novo, com grãos inteiros e sadios, 

isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 

variedades e espécies. Embalagem em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, resistentes. Validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg. 

KG 200 R$ 5,08 R$ 1.016,00 

42 

FERMENTO BIOLÓGICO desidratado em pó. 

Ingredientes: Saccharomycescerevisiae e monoestearato de 

sorbitana. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega.Embalagens unitárias de 10 gramas. 

UND 40 R$ 1,94 R$ 77,60 

43 

FERMENTO QUÍMICO, pó fino de cor branca, aplicação 

bolos.  Ingredientes: Amido de milho ou fécula de mandioca, 

fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de 

cálcio. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega.Lata de 100g. 

UND 40 R$ 2,79 R$ 111,60 
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44 

FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada para 

cuzcuz, sem sal. Amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprio, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em sacos plásticos 

tipo almofada, atóxicos e resistentes. Validade mínima de 6 

meses. Embalagem (pacote) com 500 gramas. 

UND 600 R$ 2,51 1.506,00 

45 FUBA, de milho. Embalagem com 500 g. UND 120 R$ 2,45 R$ 294,00 

46 
FOLHA DE LOURO, condimento, apresentação natural, 

matéria-prima louro, aspecto físico folha seca, aplicação 

culinária em geral. Pacote de 200 g 

UND 50 R$ 5,50 R$ 275,00 

47 

GELATINA, em pó, sabores: morango, abacaxi e limão. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Embalagem (pacote) de 1 Kg. 

KG 200 R$ 12,18 R$ 2.436,00 

48 

LEITE CONDENSADO, tradicional, de boa qualidade. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Embalagem com 395 gramas. 

UND 200 R$ 3,94 R$ 788,00 

49 

LEITE DE COCO, integral, tradicional. Validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem com 500 

ml. 

UND 400 R$ 6,67 R$ 2.668,00 

50 LEITE EM PÓ INTEGRAL. Embalagem: de 1 Kg. KG 200 R$ 19,79 R$ 3.958,00 

51 

MACARRAO, tipo PARAFUSO; cor amarela; massa com 

ovos, farinha de trigo tipo I (de sêmola), grano duro (trigo 

durum para que a massa fique al dente, soltinha)  e demais 

substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais. 

Embalagem em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega. Embalagem com 500 g. 

UND 1.500 R$ 4,22 R$ 6.330,00 

52 

MACARRÃO, tipo PENNE, cor amarela; massa com ovos, 

farinha de trigo tipo I (de sêmola), grano duro e demais 

substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais. 

Embalagem em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega. Embalagem de 500 gramas. 

UND 1.000 R$ 4,35 R$ 4.350,00 

53 

MAIONESE, tradicional a base de óleos vegetais, rico 

ômega 3 e 6 e baixo ou isento de colesterol. Validade 

mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 

de 1 Kg. 

KG 100 R$ 8,52 R$ 852,00 

54 

MANTEIGA com sal de primeira qualidade. Embalagem 

(pote) de 500 gramas. Validade mínima de 6 meses a partir 

da data de entrega. 

UND 600 R$ 16,67 R$ 8.335,00 

55 

MARGARINA cremosa com sal de primeira qualidade, 

feito apenas com gorduras vegetais (80%), até 20% de 

gordura saturada, isento de gorduras trans. O produto deve 

apresentar selo do Sif e suas condições deverão estar de 

acordo com a RDC Anvisa nº270 de 22/09/2005. Isento de 

ranço, bolor e outras características indesejáveis; deve 

apresentar aspecto homogêneo, uniforme de cor amarela. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Em 

UND 400 R$ 6,52 R$ 3.260,00 
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potes de 500 gramas, de polipropileno, resistentes. 

56 

MILHO PARA PIPOCA, tipo 1, classe amarela. Validade 

mínima de 6 meses a partir da data de entrega Embalagem 

500 gramas. 

UND 50 R$ 3,28 R$ 164,00 

57 

MILHO VERDE, milho em conserva, ingredientes grãos de 

milho verde cozidos. Validade mínima de 6 meses a partir da 

data de entrega. Embalagem 200g. 

UND 600 R$ 1,62 R$ 972,00 

58 
MISTURA PARA BOLO, sabores festa, coco ou laranja. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega.Embalagem (pacote) 400 gramas. 

UND 800 R$ 3,73 R$ 2.984,00 

59 
MOLHO DE MOSTARDA, consistência cremosa. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Embalagem de 200 g. 

UND 400 R$ 3,55 R$ 1.420,00 

60 
MOLHO SHOYU, a base de soja. Validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 litro. 
Litro 80 R$ 7,78 R$ 622,40 

61 OLEO VEGETAL de soja, comestível, puro, refinado, rico 

em vitamina E. Embalagem com 900 ml. 

UND 800 R$ 4,51 R$ 3.608,00 

62 
ÓREGANO, condimento, matéria-prima: orégano, 

apresentação: desidratado. Embalagem de 200g. 
UND 50 R$ 5,43 R$ 271,50 

63 

QUEIJO ralado, tipo parmesão, tradicional, cor e sabor 

característicos, sem misturas inadequadas, com no mínimo 

70% de parmesão. Validade mínima de 6 meses a partir da 

data de entrega. Embalagem: pacote com 100 g. 

UND 300 R$ 5,33 R$ 1.599,00 

64 SAL refinado iodado, embalagem com 1 kg. KG 400 R$ 1,66 R$ 664,00 

65 

TAPIOCA granulada fina, farinha de tapioca tipo I, 

aplicação: cuscuz, mingau, bolo. Validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega. Embalagem de 500g. 

UND 300 R$ 4,95 R$ 1.485,00 

66 
VINAGRE de maçã, acidez 4, 15, aspecto físico líquido e 

sem depósitos. Validade mínima de 6 meses a partir da data 

de entrega.Embalagem: com 500 ml. 

UND 500 R$ 4,34 R$ 2.170,00 

67 

SARDINHA, em conserva, em óleo de soja comestível. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega.Embalagem com no mínimo 83 g de peso drenado. 

Qualidade igual ou superior à marca Coqueiro ou Gomes da 

Costa. 

UND 300 R$ 4,35 R$ 1.305,00 

  SUBTOTAL R$ 197.347,68 

GRUPO 02  

Item Descrição Unid Quant 

Média Valor 

Unitário 

(R$) 

Média Valor 

Total (R$) 

68 

BACON defumado de primeira qualidade. Embalado a 

vácuo, em sacos plásticos transparentes, próprios para 

alimentos, com as características organolépticas preservadas. 

Com certificado de vigilância sanitária. O estabelecimento 

deve ter registro de compra de carne inspecionada e Alvará 

Sanitário. 

KG 60 R$ 16,27 R$ 976,20 
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69 

Carne bovina, tipo ALCATRA, in natura, congelada, 

embalada a vácuo, com as características organolépticas 

preservadas, em sacos plásticos transparentes, próprios para 

alimentos. Com certificado de vigilância sanitária. O 

estabelecimento deve ter registro de compra de carne 

inspecionada e Alvará Sanitário. 

KG 1.400 R$ 22,45 R$ 31.430,00 

70 

Carne bovina, tipo CHARQUE, tipo traseiro bovino, 

resfriada, 1ª qualidade, sem osso, embalada a vácuo,  com as 

características organolépticas preservadas, em sacos 

plásticos transparentes, próprios para alimentos. 

Inspecionada, com certificado de vigilância sanitária. 

KG 300 R$ 23,59 R$ 7.077,00 

71 

CARNE MOÍDA, bovina, de primeira, sem osso, sem 

gordura e sem nervo, tipo Patinho. Com as características 

organolépticas preservadas, em sacos plásticos transparentes, 

próprios para alimentos. Inspecionada, com certificado de 

vigilância sanitária. 

KG 700 R$ 22,14 R$ 15.498,00 

72 

Carne bovina, tipo PATINHO, in natura, congelada, 

embalada a vácuo. Com as características organolépticas 

preservadas, em sacos plásticos transparentes, próprios para 

alimento. Inspecionada, com certificado de vigilância 

sanitária. 

KG 1.000 R$ 22,88 R$ 22.880,00 

73 

Carne bovina, tipo PAULISTA, in natura, congelada, 

embalada a vácuo. Com as características organolépticas 

preservadas, em sacos plásticos transparentes, próprios para 

alimentos de 2,5 quilos a no máximo 5 quilos. Inspecionada, 

com certificado de vigilância sanitária. 

KG 1.300 R$ 19,68 R$ 25.584,00 

74 

CARNE DO SOL, bovina, contrafilé. Embalagem à vácuo 

em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, 

contendo identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade de acordo com as Portarias do Ministério 

da Agricultura e da ANVISA.   

KG 1.000 R$ 25,94 R$ 25.940,00 

75 

Carne Suína BISTECA apresentação fatiada e congelada. 

Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico 

transparente com as características organolépticas 

preservadas, com certificado de vigilância sanitária. 

KG 1.000 R$ 13,76 R$ 13.760,00 

76 

FRANGO COXA E SOBRECOXA, congelado, 

consistência firme, sem tempero. Obedecendo a temperatura 

no momento do recebimento. Conforme legislação vigente 

com registro de Inspeção Federal e/ou Estadual. Embalagem 

individual. 

KG 2.000 R$ 9,19 R$ 18.380,00 

77 

FRANGO PEITO COM OSSO, consistência firme, 

apresentação congelado, sem tempero, embalagem 

individual. Obedecendo a temperatura no momento do 

recebimento. Conforme legislação vigente com registro de 

Inspeção Federal e/ou Estadual. 

KG 2.000 R$ 7,29 R$ 14.580,00 

78 

FRANGO PEITO SEM OSSO, consistência firme, 

apresentação sem pele, congelado, sem tempero, embalagem 

individual. Obedecendo a temperatura no momento do 

recebimento. Conforme legislação vigente com registro de 

Inspeção Federal e/ou Estadual. 

KG 1.800 R$ 11,96 R$ 21.528,00 
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79 

HAMBÚRGUER, carne bovina temperado, apresentação 

congelado, sem proteína de soja, peso unitário mínimo de 

56g. Embalagem individual. Com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido de 

acordo com a ANVISA. O produto deve ter registro no 

Ministério da Saúde. 

KG 500 R$ 12,63 R$ 6.315,00 

80 

LINGUIÇA TOSCANA, de primeira qualidade, resfriada. 

Embalagem: saco de polietileno, com etiqueta de 

identificação, validade, procedência e número de registro no 

SIF. 

KG 300 R$ 16,22 R$ 4.866,00 

81 

LINGUIÇA TOSCANA DE FRANGO, de primeira 

qualidade, resfriada. Embalagem: saco de polietileno, com 

etiqueta de identificação, validade, procedência e número de 

registro no SIF. 

KG 300 R$ 11,91 R$ 3.573,00 

82 

LINGUIÇA CALABRESA defumada, de carne suína, 

condimentada com pimenta calabresa, embalagem a vácuo. 

Com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com a ANVISA. O 

produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Similar ou 

superior à marca Perdigão 

KG 400 R$ 16,75 R$ 6.700,00 

83 
OVO DE GALINHA, tipo I, peso médio por unidade 55g. 

Cartela com 30 unidades 
PCT 400 R$ 12,47 R$ 4.988,00 

84 
PEIXE TILÁPIA (FILÉ), apresentação filé, congelado. 

Embalagem a vácuo. 
KG 600 R$ 24,47 R$ 14.682,00 

85 
PEIXE CORVINA (POSTA), congelado, apresentação 

posta, sem escama. Embalagem a vácuo. 
KG 800 R$ 24,71 R$ 19.768,00 

86 
PRESUNTO, tipo cozido, ingrediente: carne suína. Peça 

inteira embalada à vácuo. Validade mínima de 3 meses 
KG 250 R$ 15,13 R$ 3.782,50 

87 
QUEIJO mussarela de primeira qualidade. Peça inteira, 

embalado a vácuo em saco plástico. 
KG 350 R$ 22,99 R$ 8.046,50 

88 

SALSICHA para Hot Dog, origem carne bovina, tipo hot 

dog, características adicionais sem pimenta, congelada, 

embalagem à vácuo de 5 kg. 

KG 200 R$ 8,30 R$ 1.660,00 

SUBTOTAL R$ 272.014,20 

GRUPO 03 

Item Descrição Unid Quant 

Média Valor 

Unitário 

(R$) 

Média Valor 

Total (R$) 

89 

PÃO DE MILHO, com no mínimo 50 gramas. Fabricado 

com matéria prima de primeira qualidade e em perfeito 

estado de conservação, de acordo com as Normas e/ou 

Resoluções da ANVISA/MS. Embalados em sacos 

transparentes lacrados, resistentes, atóxicos. 

KG 800 R$ 9,06 R$ 7.248,00 

90 

PÃO FRANCÊS, com no mínimo 50 gramas. Fabricado 

com matéria prima de primeira qualidade e em perfeito 

estado de conservação, de acordo com as Normas e/ou 

KG 800 R$ 8,12 R$ 6.496,00 
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Resoluções da ANVISA/MS. Embalados em sacos 

transparentes lacrados, resistentes, atóxicos. 

91 

PÃO INTEGRAL, redondo ou tipo francês, com no 

mínimo 50 g, fabricado com farinha de trigo integral, água, 

sal e fermento, zero açúcar. Com no mínimo 50 gramas. 

Fabricado com matéria prima de primeira qualidade e em 

perfeito estado de conservação, de acordo com as Normas 

e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Embalados em sacos 

transparentes lacrados, resistentes, atóxicos. 

KG 200 R$ 10,57 R$ 2.114,00 

92 

PÃO HOT DOG, pão tipo cachorro quente, fabricado com 

matéria prima de primeira qualidade e em perfeito estado de 

conservação, de acordo com as Normas e/ou Resoluções da 

ANVISA/MS. Embalados em sacos transparentes lacrados, 

resistentes, atóxicos. 

KG 200 R$ 8,63 R$ 1.726,00 

 SUBTOTAL R$ 17.584,00 

TOTAL GERAL R$ 486.945,88 

5. DO VALOR ESTIMADO 

5.1. O valor estimado para a aquisição é de R$ 486.945,88 (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e 

quarenta e cinto reais e oitenta e oito centavos), conforme consta nos autos; 

5.2. O Prazo de validade da proposta não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

abertura das propostas no www.comprasgovernamentais.gov.br; 

6. DA FONTE DE RECURSOS 

6.1. A dotação orçamentária necessária à realização da despesa decorrente da aquisição do objeto desta ata de 

registro de preço será com recursos da fonte 8100000000, elemento de despesa 33.90.30 Programa de Trabalho 

12363208020RL0029 do Orçamento Geral da União 2018. 

7. DO LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

7.1. Todos os produtos deverão ser entregues no setor de Almoxarifado, em horário comercial, das 08h00min às 

11h00min e das 14h00min às 17h00min, no endereço abaixo: 

CAMPUS ENDEREÇO 

Itapetinga Km 02 – Clerolândia. CEP: 45.700-000, Itapetinga, Bahia. Telefone: (77) 3261-2213 

 

7.2. Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:  

 

• Carnes e derivados e produtos congelados: quinzenalmente. 

• Alimentos Estocáveis (não-perecíveis): mensalmente.  

. Pães: diariamente 

 

7.3. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer alterações. 

7.4. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada dos produtos, os mesmos 

serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para o 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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IF BAIANO – Campus Itapetinga. 

7.5. Caso haja atraso de entrega de quaisquer dos produtos licitados neste certame, comprometendo a 

continuidade das atividades deste Campus, a empresa será responsabilizada e sofrerá punições conforme 

previsto neste Edital e demais culminações legais. 

7.6. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse fim, 

devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química 

ou biológica aos alimentos. 

 

7.7. Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão tipo baú 

refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega. 

 

7.8. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados (camisa, 

sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal adequada, 

barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de 

fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 

8. DO RECEBIMENTO 

8.1 - O objeto da presente licitação será recebido pelo IF Baiano de acordo o disponível no item 7.2, mediante 

solicitação prévia, que deverá ser encaminhada ao fornecedor com 15 dias de antecedência, contendo a 

especificação do quantitativo, a qual será realizada pelo setor de Almoxarifado do IF Baiano – Campus 

Itapetinga. 

8.2 - O não cumprimento do disposto no item 8.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem 

como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a 

ordem de classificação do certame. 

8.3 - As notas de empenho serão enviadas através de correio eletrônico (e-mail), cadastrados no SICAF, e a data 

deste envio será a referência para o prazo estipulado no item 8.1 do presente termo. Para tanto as empresas 

participantes do certame deverão manter as informações de seu cadastro atualizadas junto à instituição e ao 

SICAF. 

8.4 - A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do 

Edital e seus anexos. 

8.5 - Os alimentos e/ou materiais de que trata esta licitação, deverão obedecer às especificações constantes no 

Edital e seus anexos. 

9. DO PAGAMENTO  

9.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento e inspeção do objeto licitado 

pelo Setor de Almoxarifado do IF Baiano – Campus Itapetinga, por meio de Crédito em Conta Corrente da 

Contratada, condicionado à apresentação da Nota Fiscal que deverá constar o n. º da conta bancária, o n.º do 

banco e respectiva agência. 

9.2. Não serão pagas notas fiscais/faturas em nome de terceiros.  

9.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à CONTRATADA.  

9.4. Os pagamentos serão realizados após a comprovação da regularidade fiscal da CONTRATADA.  
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9.5. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, por meio de ordem bancária, emitida a 

qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo ser explicitado o nome do banco, a agência, a 

localidade e o número da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  

9.6. Dos pagamentos efetuados serão descontadas, compulsoriamente, as multas previstas e sanções pecuniárias 

aplicadas, quando for o caso. 

9.7. De acordo com a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e legislação complementar, será retida a alíquota 

dos impostos e contribuições devidas, conforme o caso, (CSLL, COFINS, PIS/PASEP, IR) a título de 

antecipação, exceto para os optantes pelo SIMPLES, que deverão apresentar Declaração, conforme Anexo, que 

deverá ser enviado juntamente com a Nota Fiscal por ocasião da entrega dos materiais. 

9.8. O IF Baiano – Campus Itapetinga reserva-se o direito de suspender o pagamento se os materiais não 

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.  

9.9. O CONTRATANTE poderá impugnar ou atrasar o pagamento, quando:  

9.9.1. A Nota Fiscal/Fatura estiver em desacordo com o estabelecido no Contrato;  

9.9.2. A Nota Fiscal/Fatura contiver erros de preenchimento a cargo da CONTRATADA.  

9.9.3. A entrega dos materiais será fiscalizada e supervisionada por servidor do Instituto designado através 

de portaria, sendo que a retribuição pecuniária corresponderá aos quantitativos dos serviços efetivamente 

prestados.  

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a adjudicatária venha a incorrer em 

uma das situações previstas no Art. 78, Incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta 

cometida, aplicar as seguintes sanções:  

a) Advertência (Inciso I, do Art. 87, da Lei nº. 8.666/93);  

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução total contratual, recolhida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias da comunicação oficial;  

c) Multa de 05% (cinco por cento) no caso inexecução parcial do contrato ou por infração a qualquer 

cláusula ou condição pactuada, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias da comunicação oficial, 

(Inciso II, do Art. 87, da Lei nº. 8.666/93).  

d) Suspensão temporária de participar de licitação e contratar com o IF Baiano, pelo prazo de 02 (dois) 

anos (Inciso III, do Art. 87, da Lei nº. 8.666/93).  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição (Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº. 8.666/93).  

10.2. As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” poderão também ser aplicadas concomitantemente com as 

sanções previstas nas alíneas “b” ou “c”, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.  
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10.3. O atraso injustificado na entrega do material ou o descumprimento das obrigações estabelecidas neste 

Contrato sujeitará a CONTRATADA às multas: 

I.  De 0,1% (um décimo por cento) do valor do material por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu 

início;  

II. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço o por dia que exceda o seu prazo de execução 

determinado;  

III. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer 

em cada uma delas estabelecidas no Cronograma aprovado, com exclusão da última, calculada mediante o 

emprego da fórmula: 

M = V x 0,01 x N 

Onde:  

M = valor da multa;  

V = valor da etapa;  

N = número de dias de atraso na conclusão da etapa. 

Parágrafo Primeiro: as eventuais sanções de multas aplicadas à CONTRATADA serão descontadas da 

garantia, que deverá recompor seu valor.  

Parágrafo Segundo: as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.   

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Compete ao IF Baiano – Campus Itapetinga:  

11.1.1. Permitir acesso dos empregados da licitante adjudicada nas dependências do IF Baiano;  

11.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos 

empregados da adjudicada;  

11.1.3. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do servidor responsável pelo evento. As decisões e 

providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores, 

em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;  

11.1.4. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

11.1.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais, e suas normas editalícias, e os termos de sua proposta; 

11.1.6. Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento sobre 

os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte 

desta. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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12.1. Compete ao fornecedor:  

12.1.1. Fornecer os materiais da forma solicitada, conforme especificações.  

12.1.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação do serviço sem prévia e expressa anuência 

do IF Baiano – Campus Itapetinga.  

12.1.3. Entregar os materiais, rigorosamente em conformidade com todas as condições e prazos estipulados.  

12.1.4. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao IF Baiano ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega dos produtos e na prestação dos serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento da Instituição.  

12.1.5. Arcar com todas as despesas decorrentes da prestação do serviço/entrega dos produtos.  

12.1.6. Comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários.  

12.1.7. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Instituição, quando dentro do recinto 

deste Órgão e arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticados 

quando da execução do objeto deste Termo de Referência;  

12.1.8. Manter o cadastro SICAF da empresa atualizado, sendo este, condição indispensável ao pagamento 

de Notas Fiscais e ou Faturas apresentadas.  

12.1.9. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de qualificação e habilitação previstas no Edital.  

 13. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

13.1. Os procedimentos de fiscalização da entrega dos produtos e da conformidade destes serão feitos pelo setor 

requisitante, onde o mesmo designará um servidor, que observará o fiel cumprimento das determinações 

estabelecidas neste termo de referência e no respectivo Edital.  

 14. ÓRGÃO REQUISITANTE 

14.1. O presente "Termo de referência" foi elaborado pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – Campus Itapetinga, estando em consonância com as disposições legais 

e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e integra o processo 

administrativo.  

 

 Itapetinga - BA, __/__/2018. 
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___________________________________ 

LUCIANE COSTA FERREIRA 

NUTRICIONISTA 

SIAPE: 2338136 

 

 

 

 

 

APROVO O PRESENTE TERMO: 

 

 

 

 

Itapetinga - BA, ___/___/2018.  

 

 

 

________________________________________________ 

EMILSON BATISTA SILVA 

Diretor Geral Pro-Tempore 

Portaria nº 1.499, de 06/06/2018 

DOU 07/06/2018 
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Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

Lote Item Descrição Marca Und. Qtd. Valor Unt. Valor Total 

   

 

UND  R$  R$  

  

ANEXO II 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23331.000402/2018-03 

 

 

Aos _____ de ______ do ano de 2018, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA, criado pela Lei nº 11.892, de 22 de dezembro de 2008, publicada no DOU de 29 

de dezembro de 2008, CNPJ nº 10.724.903/0007-64, neste ato representado pelo Diretor Geral Pro-Tempore, Emilson 

Batista da Silva, brasileiro, solteiro, professor, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.808.925-00, portador da Cédula 

de Identidade nº 05.064.584-66 - SSP/BA, designado pela Portaria Ministerial Nº 1.499 de 06 de junho de 2018, 

publicada no DOU, de 07/06/2018, lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico 

(SRP) nº 09/2018, que objetiva o Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao 

serviço de alimentação e nutrição do refeitório do Campus Itapetinga, conforme condições e especificações 

constantes no Termo de Referência, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores 

classificados na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata 

em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz das regras insertas no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A presente ata tem como objetivo o registro formal de preços com a(s) empresa(s), ____________________, 

relativos a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao serviço de alimentação e nutrição do refeitório do 

Campus Itapetinga, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, e, ainda, a documentação, 

propostas de preços e lances apresentados pelos licitantes classificados em primeiro lugar, e excepcionalmente demais 

fornecedores que tiveram seus preços registrados para atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 

observado o preço da proposta vencedora, visando contratações futuras; 

 

1.2. Os valores para aquisição, as quantidades e as especificações dos materiais constantes deste registro encontram-se 

contidos na tabela abaixo: 

 

Parágrafo Primeiro – Este instrumento não obriga o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – 

Campus Itapetinga a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 

aquisição do(s) objetos(s), obedecidas à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 

de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

Parágrafo Segundo – Os órgãos participantes deverão integrar a Ata de Registro de Preços, na forma do Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. Esta Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser 

prorrogada. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – 

Campus Itapetinga. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE 

 

4.1. Os fornecedores, detentores dos preços registrados, deverão cumprir o compromisso firmado por intermédio do 

presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e no edital do pregão e seus 

anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos porventura firmados, sob 

pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

5.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, 

observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus anexos, e na legislação pertinente; 

 

5.2. Para cada fornecimento poderá ser assinado um contrato entre a licitante que tenha firmado esta Ata de Registro 

de Preços e o titular do órgão ou entidade contratante, após a autorização da despesa e emissão do respectivo contrato; 

 

5.3. O instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como: carta-contrato, nota de 

empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço; 

 

5.4. O prazo para assinatura do contrato por parte do fornecedor registrado, quando aplicável, será de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da notificação feita pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus 

Itapetinga, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis; 

 

5.5. Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão observadas, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições 

constantes do edital do pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 

utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 

 

6.2. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à Ata de Registro de Preços da 

Administração Pública Federal, conforme Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

7.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente ata. 

 

Parágrafo Único – No caso de alteração dos preços praticados no mercado, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano – Campus Itapetinga, seguirá ao previsto no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

8.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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ou de fato que eleve o custo dos alimentos/materiais, 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 (art. 17 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013); 

 

8.2. 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 

(art. 18 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013); 

 

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

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

I – 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 

 

II – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

8.4. 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; 

 

8.5. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

I – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

II – não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

 

III – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

 

IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 

nº 10.520, de 2002. 

 

8.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV acima será formalizado por despacho 

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

 

8.6. 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 comprovado e justificado: 

 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1. Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de validade da 

sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e de contratar com a Administração Pública, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais; 

 

9.2. Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a 

adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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gravidade da falta cometida, aplicar-se-ão as seguintes sanções: 

 

a) advertência (inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/93); 

 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total contratual, recolhida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias da comunicação oficial; 

 

c) multa de 5% (cinco por cento) no caso inexecução parcial do contrato recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

da comunicação oficial, ou por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada (inciso II do art. 87 da Lei nº 

8.666/93); 

 

d) suspensão temporária de participar de licitação e contratar com o IF Baiano – Campus Itapetinga, pelo prazo de 02 

(dois) anos (inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93); 

 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição (inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93). 

 

9.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d”, “e” e “b” ou “c” poderão também ser aplicadas concomitantemente, 

facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 

I – todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à 

presente Ata de Registro de Preços; 

 

II – integram esta ata o edital do pregão e seus anexos e as propostas das empresas classificadas para cada item. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO FORO 

 

11.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o 

Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia. 

 

 

 

 

Itapetinga/BA, ...../ .........../2018. 

 

 

CONTRATANTE:  

 

 

__________________________________________________________________________________                     

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – BAIANO 

DIRETOR GERAL PRÓ-TEMPORE 

 

 

 

CONTRATADA: 
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_________________________________________________________________________________ 

EMPRESA 

                    PROCURADOR/SÓCIO/GERENTE 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

 ______________________                                 _______________________ 

      NOME/CPF/ N° RG                           NOME/CPF/N° RG 

 


