
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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CAMPUS SANTA INÊS

AVISO IMPORTANTE

Conforme Acórdão TCU nº.  754/2015 – Plenário,  a Administração Pública está obrigada a autuar
processo administrativo para apuração de falta e aplicação de sanções contra todas as empresas que
pratiquem os atos tipificados no art. 7º. Da Lei 10.520/2002.

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou apresentar  documentação  falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais.

Recomendamos que os interessados em participar do certame leiam atentamente todas as exigências
habilitatórias contidas no Edital e seus anexos, verificando se dispõe dos documentos exigidos.

E, ainda, que sejam observadas todas as características do objeto licitado para, assim, evitar
propostas com valores inexeqüíveis, pois não será aceito pedido de desistência após o início da
sessão do pregão.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2017

Edital de Licitação nº. 06/2017

Processo nº. 23332.000062/2017-11

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, por meio do
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 47, de 13 de julho de 2016, publicada no D.O.U. de 14 de julho
de  2016  e  sua  equipe  de  apoio,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que  no  dia
06/04/2017,  às  09h00min,  horário  de  Brasília, realizará  licitação  na  modalidade  PREGÃO
ELETRÔNICO,  julgamento  pelo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,  conforme  disciplinado  neste
Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na legislação de regência, em especial na Lei nº
10.520  de  17/07/2002,  no  Decreto  nº  5.450  de  31/05/2005,  na  Lei  Complementar  nº  123  de
14/12/2006, no Decreto nº 8.538 de 06/10/2015 e, subsidiariamente, aos dispositivos da Lei nº 8.666
de 21/06/1993 e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 06/04/2017
HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília)
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta.
ANEXO III - Minuta de Contrato.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição  de  materiais  de  limpeza  e  descartáveis  para  serem  utilizados  no  refeitório  e
alojamento dos estudantes,  assim como suprir  demanda do almoxarifado do IF Baiano – Campus
Santa Inês, conforme discriminação contida no item 1.1 do Termo de Referência (Anexo I).

1.2. A licitação  será  dividida  em  itens,  conforme  tabela  constante  do  Termo  de  Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

2.1. O objeto a ser adquirido enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a
Lei n° 10.520/2002 e o Decreto n° 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e características
gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da
modalidade Pregão.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente as microempresas, empresas de pequeno porte
ou sociedade cooperativa enquadrada no Art.  34 da Lei  nº 11.488,  de 15 de junho de 2007,  que

2
Km 2,5 – BR 420 – Rodovia Santa Inês x Ubaira – CEP: 45.320-000 – Santa Inês-BA

Telefone: (73) 3536-1212 – Sítio: www.si.ifbaiano.edu.br – E-mail: compras@si.ifbaiano.edu.br

http://www.si.ifbaiano.edu.br/
mailto:compras@si.ifbaiano.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação previstos neste Edital, e cujo objeto social
da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compatível com o
objeto da licitação.

3.1.1. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do licitante na
categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.1.2. A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade  cooperativa,  para  valer-se  do  tratamento  diferenciado  concedido  pela  LC  nº  123/2006
incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis.

3.2. 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 – SISG ou por aqueles que tenham celebrado
termo de adesão ao sistema.

3.2.1. 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.

3.3. Não poderão participar deste Pregão empresas:

3.3.1. Que se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;

3.3.2. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que
por esta tenham sido declaradas inidôneas;

3.3.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si,
quaisquer que sejam suas formas de constituição;

3.3.4. Que estejam atuando na condição de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP;

3.3.5. Que estejam em mora ou inadimplentes perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês;

3.3.6. Estrangeiras que não funcionem no País.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico a autoridade
competente  do  órgão  promotor  da  licitação,  o  Pregoeiro,  os  membros  da  Equipe  de  Apoio  e  os
licitantes que participam do Pregão na forma Eletrônica.

4.3. O credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no SICAF.
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4.4. 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.

4.5. O  uso  da  senha  de  acesso  pelo  licitante  é  de  sua  responsabilidade  exclusiva,  incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou ao IF-Baiano - Campus Santa Inês, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma Eletrônica.

5.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
compras@si.ifbaiano.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rodovia BR 420,
Km 2,5, s/nº, Bairro Rural, Santa Inês-BA, CEP: 45320-000.

5.2.1. Só serão aceitas petições de impugnação com a assinatura do interessado.

5.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo Setor responsável pela elaboração deste Edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

5.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.

5.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro,  até  3  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail compras@si.ifbaiano.edu.br.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. Após a divulgação deste Edital no endereço eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br,
os licitantes deverão encaminhar as Propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço com
valores unitários e totais, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio
do  Sistema  Eletrônico,  quando,  então,  encerrar-se-á,  automaticamente,  a  fase  de  recebimento  de
propostas.

6.2. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

6.3. O  licitante  responsabilizar-se-á  formalmente  pelas  transações  efetuadas  em  seu  nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao IF Baiano – Campus Santa Inês
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. Caberá  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 mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

6.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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6.5.1. 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;

6.5.2. 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;

6.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

6.5.4. 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;

6.5.5. Que a proposta  foi  elaborada de forma independente,  nos  termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

6.5.6. Que não utiliza de trabalho degradante ou forçado.

6.6. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e seus Anexos.

6.6.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará
o licitante às sanções previstas neste Edital.

6.7. Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

7. DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

A partir do horário e data previstos no preâmbulo, e em conformidade com o subitem 6.1 deste Edital,
terá início a sessão pública do  Pregão Eletrônico em epígrafe, 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.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas  as  propostas,  o  Pregoeiro  dará  início  à  fase  competitiva,  quando  então  os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.2. Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, o licitante
será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da
Sessão de acordo com a Instrução Normativa nº 3, de 4 de outubro de 2013.

8.3.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte)
segundos, e o intervalo entre os lances inferiores ao menor lance registrado no sistema não poderá ser
inferior a 3 (três) segundos.
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8.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
Sistema.

8.5. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  iguais,  prevalecendo  aquele  que  for  recebido  e
registrado primeiro.

8.6. Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.7. A etapa  de  lances  da  Sessão  Pública  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, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

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. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.10. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico
permanecer  acessível  aos  licitantes,  os lances continuarão sendo recebidos,  sem prejuízo dos atos
realizados.

8.11. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão
do Pregão na forma Eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.12. 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.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta, decidindo sobre aceitação dos preços obtidos.

9.1.1. Não serão aceitas as propostas com valores acima dos valores de referência especificados
no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.

9.2. Analisada a proposta de preços, o Pregoeiro efetivará a aceitação no sistema, consagrando-se
vencedora aquela que apresentar o menor preço por item.

9.3. Havendo  aceitação  da  proposta  classificada  em primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  solicitará  do
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 

9.3.1. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
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9.4. Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a
licitante para que seja obtido preço melhor.

9.5. O Pregoeiro poderá solicitar dos licitantes quaisquer outras informações que julgar pertinente
para o perfeito conhecimento e julgamento do objeto como prospecto, folder, catálogo, entre outros,
sendo que estas deverão ser enviadas, de modo imediato e impreterível, preferencialmente através do
e-mail compras@si.ifbaiano.edu.br.

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

9.6. As propostas  deverão atender  as  especificações  do Termo de Referência,  ANEXO I deste
Edital.

9.7. Havendo divergências entre as especificações lançadas no sítio Compras Governamentais
e as descritas no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital, prevalecerão as especificações do
Termo de Referência.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. O  Pregoeiro  consultará  o  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista segundo o disposto nos arts. 4º, caput,
8º, § 3º, 13, 14e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

10.1.1. Também poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,  especialmente
quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

10.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial,
ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal. 

10.2. Relativos à habilitação jurídica:

10.2.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa;

10.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

10.2.3. 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;

10.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;

10.2.5. 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.

10.3. Relativos à regularidade fiscal e trabalhista:

10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
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10.3.2. 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;

10.3.3. 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; 

10.3.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.3.5. Prova de regularidade relativa  à Seguridade Social:  Certidão Negativa de Débito – CND,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

10.3.6. 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.

10.3.7. Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  justiça  do  trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.4. A documentação exigida para atender à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista
poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, na qualificação compatível com o objeto do presente certame ficando, todavia, obrigados a
apresentar:

10.4.1. Atestado de Capacidade Técnica emitida por entidades públicas ou privadas que comprove
aptidão para o fornecimento do objeto em características, quantidades e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente;

10.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão de até 180 (cento e oitenta) dias da abertura da licitação quando a
validade não constar no corpo do documento.

10.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia
autenticada  em Cartório  competente,  ou  publicação  em órgão  da  imprensa  oficial  ou  em cópias
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

10.6. Na fase de habilitação será verificado também o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência da sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.6.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

10.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantida pela Controladoria
Geral da União.

10.6.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantida
pelo Conselho Nacional de Justiça.

10.6.4. Lista de Inidôneos, mantido pelo tribunal de Contas da União – TCU.
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10.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, assim como do sócio
majoritário.

10.7.1. Constatada  a  existência  de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a  futura
contratação, a empresa licitante será inabilitada, por falta de condição de participação.

10.8. 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.

10.8.1. Havendo  restrição,  será  assegurado  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  prorrogável  por  igual
período,  a  critério  da  Administração,  contados  do  momento  em que  o  licitante  for  declarado  o
vencedor do certame, para a regularização da documentação e emissão das certidões negativas ou
positivas com efeito negativa.

10.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo aqui previsto, 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.

10.9. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país  deverá apresentar  também
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.10. Se  a  documentação  de  habilitação  não  estiver  completa  e  correta  ou  contrariar  qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado, ressalvados
os casos de tratamento diferenciado, previstos neste Edital (Lei Complementar nº 123, de 2006).

10.11. Não serão aceitos  protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

10.12. A apresentação  de  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação
sujeitará o proponente às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal que o ato ensejar.

11. DO ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO

11.1. A Proposta  ajustada  ao  lance  final  do  licitante  vencedor,  os  documentos  exigidos  para
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio
de  anexos,  deverão  ser  remetidos  pela  funcionalidade  disponível  no  sistema  ou  pelo  o  endereço
eletrônico  compras@si.ifbaiano.edu.br,  no prazo de 02 (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação do
Pregoeiro no “chat”.

11.2. O licitante vencedor terá o  prazo de 05 (cinco) dias úteis após a habilitação para enviar o
original da Proposta e os originais ou cópias autenticadas de toda a documentação de habilitação ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, situada na BR 420 –
Rodovia Santa Inês-Ubaíra, Km 2,5 - Santa Inês/BA, CEP: 45320-000, em envelope com a seguinte
identificação:

Remetente:
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ DO PROPONENTE:
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Endereço: 
Cidade/UF - CEP:

Destinatário:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês.
Núcleo de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017
Endereço: Km 2,5 - BR 420 – Rodovia Santa Inês - Ubaíra
Santa Inês – BA - CEP: 45320-000

11.3. A Proposta de Preços deverá obedecer às seguintes condições:

11.3.1. Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em
papel  timbrado do proponente e redigida com clareza,  salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;

11.3.2. Conter  a  identificação  do  licitante  indicando a  Razão Social,  CNPJ,  Inscrição  Estadual  e
Municipal, endereço, cidade, estado, CEP, telefone, fax, nome do preposto, nome do banco, código da
agência, número da conta corrente, RG, CPF e e-mail, fazendo menção ao número do presente Edital;

11.3.3. Descrever  de  forma  clara  o  objeto  a  que  se  refere  a  proposta,  bem  como  as  demais
especificações que bem indiquem o item, de acordo com a descrição constante neste edital e seus
anexos;

11.3.4. Conter  o  valor  total  do  item,  em algarismos  arábicos  e  por  extenso,  expresso  em moeda
corrente nacional (R$), e em conformidade com o último lance dado pelo qual o licitante se propõe a
fornecer  o  objeto  deste  Pregão,  contendo  declaração  expressa  de  que  nos  preços  cotados  estão
incluídos: frete, seguro, tributos, encargos e todas as demais despesas, de qualquer natureza, incidentes
sobre o item ofertado, nada mais sendo lícito pleitear a qualquer título;

11.3.5. Informar o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de
sua aceitação;

11.3.6. Garantir  que a entrega integral  dos itens licitados ocorrerá no prazo exigido no Termo de
Referência, ANEXO I deste Edital;

11.3.7. Terem todas as folhas rubricadas pelo responsável pela empresa, devendo a última folha ser
assinada e constar o nome completo do responsável seu RG e CPF.

11.4. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

11.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos, pertencentes ou não ao quadro de pessoal do
IF-Baiano – Campus Santa Inês, para orientar e/ou subsidiar sua decisão.

12. DOS RECURSOS
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12.1. Declarado o vencedor, 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 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentar contra-razões 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.

12.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos  do subitem acima,  importará  a decadência  desse  direito,  ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2. O  acolhimento  de  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

12.3. Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  Autoridade
Competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

12.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.5. Não  serão  conhecidos  os  recursos  interpostos,  sem  manifestação  prévia,  em  formulários
próprios,  no  ato  da  Sessão  Pública  e,  fora  dos  respectivos  prazos  legais,  bem como  os  que  não
contiverem a identificação ou assinatura. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala do Núcleo
de Licitação, situada à BR 420 – Rodovia Santa Inês-Ubaíra, Km 2,5, Santa Inês-BA, CEP: 45320-
000.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver
recurso ou após sua apreciação, pela Autoridade Competente.

13.2. A homologação desta Licitação é de inteira responsabilidade da Autoridade Competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pelo Pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria Autoridade Competente.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento está estabelecido no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. As sanções administrativas estão estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. 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,
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mediante  comunicação  do  Pregoeiro  e  aviso  nos  sítios  www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.si.ifbaiano.edu.br informando nova data e horário.

16.2. Esta  Licitação  poderá  ser  revogada  pela  Autoridade  Competente,  em  face  de  razões  de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para  justificar  tal  conduta,  e  deverá  ser  anulada  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, nesse caso, para as 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.

16.3. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada 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.

16.4. É facultado ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Competente,  em qualquer  fase  da  Licitação,  a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

16.5. Os  proponentes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.6. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

16.7. 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.

16.8. O desatendimento de 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 do Pregão.

16.9. Nenhuma  indenização  será  devida  aos  licitantes  pela  elaboração  ou  pela  apresentação  de
documentação referente ao presente Edital.

16.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 15 deste Edital, o lance é
considerado proposta.

16.11. 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.

16.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.

16.13. Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas
com a Equipe do Pregão, situada no endereço anteriormente mencionado, telefone (73) 3536-1212 no
horário  das  08:00  às  11:00h  e  das  14:00  às  17:00h  (horários  locais),  e-mail:
compras@si.ifbaiano.edu.br.

16.14. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Pregoeiro,  com base  nas  disposições  da  Lei  nº
10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, e na Lei nº 8.666/93.
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16.15. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será
o da Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, Subseção de Jequié/Ba.

Santa Inês - Bahia, ___ de _________ de 2017.

NELSON VIEIRA DA SILVA FILHO
Diretor Geral

IF Baiano – Campus Santa Inês.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para serem utilizados no refeitório e alojamento dos
estudantes, assim como suprir demanda do almoxarifado do IF Baiano – Campus Santa Inês.

1.1. DAS ESPECIFICAÇÕES 

Item Descrição QTD Und.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

1

Água  sanitária  com  cloro  ativo,  1000  ml  -
concentração  mínima  2,0%  p/p  e  máxima  de
2,5%  p/p,  uso  geral,  sem  adição  de  corantes,
fragrância  ou  quaisquer  outras  substancias.  As
embalagens devem ser opacas, de plástico rígido
e  de  difícil  ruptura,  de  modo  a  não  permitir
interações  do  produto  com  o  meio  externo.
Devem ser validas, com fechamento que impeça
vazamentos.  Prazo  de  validade  06  meses  de
acordo  com  as  regulamentações  técnicas  da
ANVISA

Litro 1500 R$ 2,57 R$ 3.860,00

2

Álcool  Gel  70%-  Antisséptico,  produto  neutro,
bico  dosador,  utilizado  para  higienização  das
mãos.  Com  Triclosan  em  sua  composição,
embalagem com 500 ml

Unidade 360 R$ 19,47 R$ 7.009,20

3

Desinfetante/sanitizante  para  hortifrutícolas  à
base de hipoclorito de sódio, possui média 15,0%
de  cloro  ativo  para  desinfecção  de  frutas,
legumes e verduras  (em pó).  O produto deverá
estar  disposto  em  embalagem  tipo  pote  de
polietileno  com  01  Kg  e  conter  todas  as
informações necessárias no rótulo como modo de
usar, data de fabricação e validade, composição
química, advertências e registro no MS. Validade
mínima de 12 meses.

Pote 01
Kg

10 R$ 20,55 R$ 205,53

4

Desinfetante/ limpador, tipo limpeza pesada com
fragrância  de  lavanda  e  bem  estar,  em  gel  de
viscosidade  bactericida,  desodorizante  e  com
ação limpadora (galão de 2.000 ml)

Galão 100 R$ 17,10 R$ 1.710,00

5

Desinfetante, com tríplice ação, limpa, desinfeta
e  perfuma,  além  de  agir  como  bactericida  e
germicida.  Com  fragrância  lavanda.  Para  uso
geral, 1.000 ml.

Litro 1000 R$ 3,55 R$ 3.546,67

6

Detergente  líquido,  componente  ativo  linear
alquibenzeno  sulfonato  de  sódio,  neutro,  para
higienização de louças.  Caixa com 24 unidades
de 500 ml

Caixa com
24

unidades
de 500 ml

150 R$ 40,72 R$ 6.108,00
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Item Descrição QTD Und.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

7

Desincrustante  para  gordura  carbonizada  -
detergente  alcalino,  líquido,  princípio  ativo
hidróxido de sódio líquido a aprox. 20%, ótima
ação emulsionante na limpeza e remoção pesada
de gorduras, óleos, frituras e restos de alimentos
presentes  em  fornos,  fogões,  chapas  quentes,
caldeirões, peças e equipamentos. Preservação da
vida útil  dos equipamentos.  Odor suave, ação a
frio,  fácil  remoção da solução de lavagem com
geração  de  baixa  toxicidade  e  alta  eficiência  e
sem deixar odor. Embalado em galão de 5 litros
que  devem  conter  rotulo  com  todas  as
informações técnicas de composição do produto,
modo  de  utilização,  data  de  fabricação,  lote,
validade e advertências.

Galão 30 R$ 72,80 R$ 2.184,00

8
Pano  de  chão,  tipo  saca  de  tecido  (algodão)
alvejado, com 18 batidas, com dimensões aprox.
de 75x50 cm (100% algodão)

Unidade 300 R$ 3,16 R$ 948,00

9
Pano  de  limpeza,  descartável  tipo  perfex  ou
similar, dimensões aprox. 60x33 cm. Pacote com
5 unidades

Pacote 600 R$ 6,76 R$ 4.054,00

10
Odorizador de ambiente, em aerossol, fragrância
canela, embalagem de 360 ml.

Unidade 15 R$ 9,58 R$ 143,75

11
Esponja  de  nylon  dupla  face  multiuso  c  om
espuma  de  poliuterano  com  bactericida  e  fibra
sintetica com abrasivo

Unidade 250 R$ 2,53 R$ 632,50

12

Sabão  líquido  cremoso,  para  anti-sepsia  das
mãos,  glicerinado,  com  agentes  suavizadores  e
emolientes,  sem perfume,  para  uso  em cozinha
industrial. Produto acondicionado em embalagens
de 1 litro  com bico dosador.  O produto deverá
estar  disposto  em  embalagem  própria  e  conter
todas as informações necessárias no rótulo como
modo  de  usar,  data  de  fabricação  e  validade,
composição química,  advertências  e  registro no
MS.  Validade  mínima  de  06  meses  na  data  de
entrega do produto.

Litro 200 R$ 11,62 R$ 2.324,00

13 Sabão  em pó,  aditivos  alvejante,  embalado  em
caixa com 500 g.

Caixa com
500

gramas
250 R$ 5,42 R$ 1.354,17

14

Copo  descartável,  de  200  ml,  em  caixas  com
2500  unidades,  materiais:  polipropileno  (PP)
transparente,  atóxico,  temperatura  para  uso  até
100ºC.

Caixa com
2.500

unidades
30 R$ 134,13 R$ 4.024,00

15
Guardanapo de papel com fibras virgens,  100%
naturais,  tamanho  aproximado  de  33x33  cm.
Pacote com 50 unidades.Fardo com 50 pacotes.

Fardo com
50 Pacotes

20 R$ 97,17 R$ 1.943,33

16
Guardanapo de papel com fibras virgens,  100%
naturais,  tamanho  aproximado  de  22x20  cm.
Pacote com 100 unidades. Caixa com 50 pacotes.

Caixa com
50 pacotes

25 R$ 92,50 R$ 2.312,50
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Item Descrição QTD Und.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

17
Bandeja  isopor  (poliestireno)  com  tampa,  3
divisões, 21,5 cm comprimento x 16,2 cm largura
x 5 cm altura, 900 ml, caixa com 100 unidades.

Caixa 10 R$ 83,85 R$ 838,53

18

Saco  plástico  liso,  em  PEAD,  tipo  para
armazenar  legumes  refrigerados,  a  base  de
polietileno, de alta resistência, virgem, atóxico,
transparente,  pacote  com  100  unidades  com
capacidade  para  10  Kg.  Dimensões
aproximadas: 60x80x0,05 cm.

Pacote
c/100

unidade
30 R$ 14,39 R$ 431,70

19
Touca  descartável  em  polipropileno,  tipo
sanfonada para manipulação de alimentos. Pacote
100 unidades

Pacote
com 100
unidades

150 R$ 13,80 R$ 2.070,00

20

Toalha de papel em bobina, branco, picotado, 100
metros por rolo, larguras dos rolos iguais 20 cm,
100% celulose  virgem de  alta  absorção  e  bom
índice  de  RU  (resistência  a  úmido).  Pacotes  8
rolos20 cm x 100 m.

Pacote
com 8
rolos

30 R$ 85,03 R$ 2.550,90

21

Papel toalha,  interfolhas,  branco,  não reciclado,
tamanho  aprox.  22,5x20,5cm,  2  dobras,  fardo
com  1.000  folhas.  Para  uso  em  banheiros  de
serviço de alimentação, obedecendo a RDC 216
da ANVISA.

Fardo
1000 fls

250 R$ 16,45 R$ 4.113,33

22

Luva para procedimento não cirúrgico, tipo vinil,
com  amido,  sem  pigmentação,  faces  externa  e
interna  lisas,  com  virola  no  punho,  tamanho
grande. Caixa com 100 unidades.

Caixa 70 R$ 14,95 R$ 1.046,27

23
Pote em polipropileno, transparente, 110 ml, pote
descartável indicado para sobremesa. Caixa com
2000 potes com tampa.

Caixa com
2.000
potes

8 R$ 326,67 R$ 2.613,33

24
Filme  de  PVC  para  o  acondicionamento  de
alimentos,  largura  aprox.  380mm,  espessura
aprox. 10 (micras). Rolo de 5,5 KG

Rolo 5,5
Kg

10 R$ 72,31 R$ 723,07

25

Palitos  roliços  em  madeira  bambu,  com
extremidades  finas,  tipo  “palito  de  dente”,
embalado individualmente, sache com 1 unidade.
Pacote com 500 unidades.

Pacote
c/500

unidades
240 R$ 8,64 R$ 2.074,40

26

Fósforo  -Segurança  Longo  -  Composição:
Fósforo,  clorato  de  potássio  e  aglutinantes.  -
Embalagem:  Pacote  com 6  caixas  contendo  50
palitos com medida mínima de 5 cm.

Pacote
com 6
caixas

50 R$ 4,31 R$ 215,50

27 Cesto plástico telado para lixo – 10 litros Unidade 50 R$ 4,89 R$ 244,50

28
Copo plástico descartável 110 ml (sem tampa)

Caixa com
3.000

unidades
10 R$ 187,67 R$ 1.876,70

29 Flanela cor branca – med. (40 x 60) cm Unidade 100 R$ 2,98 R$ 297,67

30
Inseticida multiuso, aerosol,  frasco de 300ml, a
base de água, com óleo de citronela.

Frasco
300 ml

116 R$ 13,48 R$ 1.564,07

31
Luva de borracha para limpeza – tamanho M – 96
pares e tamanho G 96 pares

Par 192 R$ 9,06 R$ 1.739,52

32 Luva para procedimento em látex – tamanho M
Caixa com
50 pares

20 R$ 19,07 R$ 381,40

16
Km 2,5 – BR 420 – Rodovia Santa Inês x Ubaira – CEP: 45.320-000 – Santa Inês-BA

Telefone: (73) 3536-1212 – Sítio: www.si.ifbaiano.edu.br – E-mail: compras@si.ifbaiano.edu.br

http://www.si.ifbaiano.edu.br/
mailto:compras@si.ifbaiano.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

Item Descrição QTD Und.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

33
Vassoura com cerdas de nylon, tipo piaçava com
cabo  de  madeira  encapado  de  aprox.  1,20  cm,
medida da base aprox. 30 cm

Unidade 44 R$ 9,33 R$ 410,37

34
Saco de lixo – 100 litros

Pacote
com 100
unidades

30 R$ 38,81 R$ 1.164,30

35
Papel higiênico, branco, folha dupla, rolo com 30
metros. Fardo com 64 rolos.

Fardo com
64 rolos

100 R$ 102,77 R$ 10.277,33

36
Pá para lixo plástica com cabo longo medindo 60
cm, base medindo aprox. 25 x 26 x 8,5 cm.

Unidade 10 R$ 2,82 R$ 28,20

37

Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo
madeira  de  pinus,  comprimento  cerdas  15  cm,
características adicionais cerdas presas no cabo,
vassoura  limpa  tina,  tipo  cabo  curto,  aplicação
limpeza  de  vasos  sanitários,  comprimento  cabo
40 cm.

Unidade 10 R$ 1,76 R$ 17,60

38
Vassoura de pelo sintética com base plástica de
aprox. 30 cm, cabo madeira encapado de aprox.
1,20 cm.

Unidade 20 R$ 7,69 R$ 153,73

39
Rodo  base  plástica  aprox.  40  cm,  com  duas
laminas de borracha, cabo de madeira encapado
de aprox. 1,20 cm.

Unidade 20 R$ 6,94 R$ 138,73

40
Mangueira  para  jardim  1/2”,  25  metros  com
engates rápidos e esguicho.

Unidade 1 R$ 61,04 R$ 61,04

41 Espanador de pena. Tamanho: 50 cm Unidade 10 R$ 25,15 R$ 251,50
TOTAL R$ 77.643,35

1.2. Havendo divergências entre as especificações lançadas no sitio Compras Governamentais
e  as  descritas  neste  Termo  de  Referência,  prevalecerão  as  especificações  deste  Termo  de
Referência.

1.3. Os itens a serem adquiridos são facilmente encontrados no mercado e estão especificados de
forma clara e precisa neste Termo de Referência, se enquadrando na definição de bens comuns do art.
1º, parágrafo único da Lei nº 10.520/2002.

2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Para os materiais solicitados pela Coordenação de Assistência ao Educando:

A aquisição desses materiais se justifica pois o Núcleo de Nutrição e Saúde serve em média 1.200
refeições/dia,  atendendo  alunos  internos,  semi-internos  e  servidores.  Sendo  assim,  necessita  de
material  descartável  adequados e específicos a locais produtores de alimentos,  a fim de atender a
demanda  diária  do  refeitório,  bem  como  viagens  técnicas  dos  discentes.  Necessita  também  de
materiais  de  limpeza adequados e  específicos  a  locais  produtores  de  alimentos,  assim como para
atender a limpeza e higienização das dependências (apartamentos) dos alunos que ficam em regime de
residência  no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês.

Para os materiais solicitados pelo Almoxarifado:
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A aquisição do material de limpeza e produtos de higienização se justifica pela necessidade que tem o
Setor de Almoxarifado de fornecer materiais aos diversos setores da instituição, mantendo um nível de
estoque razoável e diversificado, suficiente para prover as demandas necessárias ao bom andamento
dos trabalhos.

3 DO CRONOGRAMA DE ENTREGA

Item Material Unid.
Parcela

TOTAL
1ª 2ª 3ª 4ª

01 Água sanitária com cloro ativo Litro 375 375 375 375 1.500

O item 1 possuem cloro ( em estado líquido) em  sua formação e por isso tem prazo de validade
máximo de 06 (seis) meses. Sendo assim, necessita de entrega fracionada.

OBSERVAÇÃO: Este cronograma não é fixo, portanto pode sofrer modificações dependendo
das necessidades nos setores ou mudanças de plano.

4 ESTIMATIVA DE CUSTO/FONTE DE RECURSOS

Para aquisição do objeto deste Pregão, o custo total estimado é de R$ 77.643,35 (Setenta e sete mil,
seiscentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos)  e correrá a conta do Orçamento do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês.

FONTE DE RECURSO: 0112

NATUREZA DE DESPESAS: 339030

5 DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, mediante emissão de ordem bancária
para crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias do recebimento e ateste da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada da respectiva nota de empenho.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data de apresentação da Nota fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

5.1.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à Contratada.

5.1.4. O  pagamento  será  condicionado  à  aprovação  da  qualidade  do  produto,  observadas  as
condições estabelecidas no presente Termo de Referência.

5.1.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à consulta prévia ao SICAF (via “on-line”),
com resultado favorável. 

5.1.6. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão
restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo os órgãos gerenciador e
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participante,  por  quaisquer  encargos  resultantes  de  atrasos  na  liquidação  dos  pagamentos
correspondentes.

5.2. As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento  do Instituto Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano –  Campus  Santa  Inês
previsto  para  o  exercício  de  2017,  nos  elementos  de  despesas,  programas  e  fontes  de  recursos
correspondentes às características do objeto da licitação.

6 DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

A entrega  dos  itens  deverá  ocorrer,  de  forma  integral,  em  até  15  (quinze)  dias  úteis após  o
recebimento da Nota de Empenho, no Setor de Almoxarifado do Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, nos horários: das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 de
segunda a quinta feira, nas sextas-feiras das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00.

Para o item 01, a entrega deverá ser fracionada conforme o cronograma de entrega deste Termo de
Referência, no prazo de  15 (quinze) dias úteis, após a solicitação do Setor responsável, no local e
horários acima descritos..

7 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1. Os  itens  deverão  ser  novos,  sem  utilização  anterior,  e  deverão  estar  de  acordo  com  a
especificação descrita  no presente  Termo de Referência,  atendendo integralmente  a  todos os  seus
dispostos.

7.2. A garantia  será  a  ofertada  pelo fabricante,  assumida  pela  Contratada,  contada  a  partir  do
primeiro dia útil após a data de entrega dos produtos.

7.3. O prazo de validade dos produtos não poderá ter transcorrido, no momento da entrega no
almoxarifado da Contratante, mais que 1/4 (um quarto) do prazo total de validade dos mesmos.

7.3.1. O  licitante  deverá  descrever  em  sua  proposta  os  termos  de  qualquer  garantia  adicional
oferecida, se for o caso, sem qualquer ônus adicional para o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano Campus Santa Inês.

7.4. O(s) produto(s) em desacordo com o presente Termo de Referência deverá(ão) ser reposto(s)
pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias, após a comunicação feita pela CONTRATANTE,
sem nenhum ônus para o IF Baiano – Campus Santa Inês.

8 DOS DEVERES DA CONTRATADA

8.1. São deveres da CONTRATADA:

8.1.1. Acusar o recebimento da Nota de Empenho;

8.1.2. Entregar o(s) item(ns) de forma integral no prazo, no local e nas condições exigidas neste
Termo de Referência;

8.1.3. Para o item 01,  a entrega deverá ser  fracionada, conforme o cronograma de entrega deste
Termo de Referência.
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8.1.4. Juntamente com a entrega do(s) item(ns), emitir Nota Fiscal com a mesma descrição constante
na Nota de Empenho;

8.1.5. Efetuar a troca ou substituição do(s) produto(s) que não esteja(m) conforme a descrição deste
Termo de Referência;

8.1.6. Prestar a garantia descrita neste Termo de Referência.

8.2. A Empresa contratada também se responsabilizará por perdas e danos eventualmente causados
por seus técnicos ou empregados, a bens e/ou equipamentos de propriedade da CONTRATANTE ou
TERCEIROS durante a entrega do objeto.

9 DOS DEVERES DA CONTRATANTE

9.1. São deveres da Contratante:

9.1.1. Emitir a Nota de Empenho;

9.1.2. Informar à Contratada sobre a emissão da Nota de Empenho;

9.1.3. Efetuar os pagamentos à Contratada, correspondente ao fornecimento do(s) item(ns) dentro do

prazo estipulado neste Termo de Referência;

9.1.4. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, e do Decreto 5.450/2005 a Contratada que:

10.1.1. Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da
contratação;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. Fraudar na execução do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. Não mantiver a proposta;

10.1.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

10.1.8. Apresentar documento falso;
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10.1.9. Fizer declaração falsa.

10.2. A Contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  no  subitem acima  ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

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

10.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

10.2.3. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

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

10.2.4.  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

10.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

10.3. Também ficam sujeitas  às  penalidades  do  art.  87,  III  e  IV da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  a
Contratada que:

10.3.1. Tenha  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o
princípio da proporcionalidade.
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10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11 SETOR REQUISITANTE

Núcleo de Nutrição e Saúde – NNS

Coordenação de Assistência ao Educando – CAE.

Setor de Almoxarifado - STA

Santa Inês/BA, 23 de março de 2017.

_______________________________
Valter Costa Silva

Padeiro

_______________________________
Ângelo Francisco de Souza Andrade

Chefe da Coordenação de Assistência ao Educando

___________________________________
Emerson dos Santos Nunes

Chefe do Setor de Almoxarifado

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, APROVO o
presente Termo de Referência e AUTORIZO a realização do procedimento licitatório.

Santa Inês/BA, ______ de _________________ de 2017.

__________________________________
Nelson Vieira da Silva Filho

Diretor Geral 
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2017
Edital de Licitação nº. 06/2017

Processo nº. 23332.000062/2017-11

Interessado: 
CNPJ/CPF
Inscrição Estadual:
Endereço:
Cidade: CEP: 
Fone: Fax:
E-mail:

Para fins de Pagamento:

Banco:..................... Agência: ...................... Conta Corrente: ........................

Item Discriminação Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total
1

TOTAL

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de sua aceitação.

Asseguro  que  a  entrega  integral  dos  produtos  ocorrerá  em  até  15  (quinze)  dias  úteis  após  o
recebimento da Nota de Empenho.

Declaro expressamente que nos preços cotados estão inclusos todos os insumos inerentes a execução
do contrato e todas as demais despesas, de quaisquer naturezas incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Local, ...... de ........de 2017.

Assinatura
Nome/Cargo/RG/CPF

23
Km 2,5 – BR 420 – Rodovia Santa Inês x Ubaira – CEP: 45.320-000 – Santa Inês-BA

Telefone: (73) 3536-1212 – Sítio: www.si.ifbaiano.edu.br – E-mail: compras@si.ifbaiano.edu.br

http://www.si.ifbaiano.edu.br/
mailto:compras@si.ifbaiano.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N°.XX/2017
PROCESSO N° 23332.000062/2017-11
CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  DE
ÁGUA  SANITÁRIA  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  O  INSTITUTO  FEDERAL
DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA  BAIANO  –  CAMPUS
SANTA INÊS E A EMPRESA (NOME DA
EMPRESA).

O  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  BAIANO  –
CAMPUS SANTA INÊS, estabelecido na Rodovia BR 420, Km 2,5, Bairro Rural, na cidade de Santa
Inês, no estado da Bahia, sob o CNPJ nº 10.724.903/0002-50, Autarquia, vinculada ao Ministério da
Educação,  neste  ato  representado  por  seu  Diretor  Geral,  Profº.  ______,  portador  da  Cédula  de
Identidade (RG) nº ______, expedida pela ___ e do CPF nº ______, residente e domiciliado na _____,
na  cidade  de  ____,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATANTE  e  a  EMPRESA
XXXXXXXXXX,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  00.000.000/0000-00,  com  sede  à  (ENDEREÇO
COMPLETO), doravante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo  nº  23332.000062/2017-11,  e  em  observância  às  disposições  contidas  na  legislação  de
regência, em especial na Lei Complementar 123 de 14/12/2006, Lei nº 8.666 de 21/06/1993, Lei nº
10.520 de 17/07/2002, no Decreto nº 5.450 de 31/05/2005, Decreto nº 8.538 de 06/10/2015 e demais
normas que dispõem sobre a matéria, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente de  Pregão
Eletrônico nº 05/2017,  do tipo Menor Preço por Item, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.3. Fornecimento de forma fracionada de água sanitária, item 01 do Termo de Referência, Anexo I
do Edital, para atender a demanda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano –
Campus Santa Inês.

1.4. A Contratante pagará à Contratada o valor total de R$ xxx (xxxxxx) referente ao quantitativo
ora  solicitado  através  do  setor  competente  pelo  fornecimento  do  objeto,  conforme  resultado  por
fornecedor do Pregão Eletrônico nº. 05/2017, de acordo com critério de julgamento pelo menor valor
apresentado.

1.5. Quantitativo contratado:
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Item Descrição dos materiais QTD UND
Valor

Unitário
Valor Total

1

Água  sanitária  com  cloro  ativo,  1000  ml  -
concentração  mínima  2,0%  p/p  e  máxima  de  2,5%
p/p, uso geral, sem adição de corantes, fragrância ou
quaisquer  outras  substancias.  As embalagens  devem
ser opacas, de plástico rígido e de difícil ruptura, de
modo  a  não  permitir  interações  do  produto  com  o
meio  externo.  Devem  ser  validas,  com  fechamento
que impeça vazamentos. Prazo de validade 06 meses
de  acordo  com  as  regulamentações  técnicas  da
ANVISA

1500 Litro R$ XXX R$ XXXX

1.6. Cronograma estimado de entrega:

Item Material Unid.
Parcela

TOTAL
1ª 2ª 3ª 4ª

01 Água sanitária com cloro ativo Litro 375 375 375 375 1.500

OBSERVAÇÃO: Este cronograma não é fixo, portanto pode sofrer modificações dependendo
das necessidades nos setores ou mudanças de plano.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.3. São obrigações da Contratante:

2.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais.

2.1.2. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhá-las dentro das
normas contratuais pactuadas;

2.1.3.  Efetuar  os  pagamentos  à  CONTRATADA,  nos  preços  e  condições  pactuadas,  mediante  o
fornecimento delineado neste instrumento e à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas
pelo solicitante;

2.1.4.  Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura  fornecida pela
contratada;

2.1.5. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigação contratual pendente
de liquidação por parte da CONTRATADA, até a completa regularização;

2.1.6. Emitir pareceres e instruir os processos administrativos em todos os atos relativos à execução do
contrato,  em especial,  aplicação de sanções,  alterações  e  reajustamento de preço deste  contrato e
prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
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2.1.7.  Aplicar  à  CONTRATADA sanções  pelo  inadimplemento  das  obrigações  contratuais  e  pela
inexecução total ou parcial do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.3. São obrigações da CONTRATADA:

3.3.1. Responder por danos e avarias sobre bens patrimoniais da CONTRATANTE, de acordo com o
§1º do Art. 54, combinado com o inciso VII do art. 55 e do Art. 70 da Lei nº 8.666/93;

3.3.2. Atender às solicitações formuladas pelo Contratante;

3.3.3. Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser  vítimas  seus  empregados,
quando do fornecimento do objeto, prestando-lhes a assistência que lhe são asseguradas pelas leis
trabalhistas e previdenciárias;

3.3.4. Ressarcir à CONTRATANTE ou a terceiros pelos danos causados a bens de sua propriedade,
por seus empregados ou prepostos, durante o fornecimento do objeto;

3.3.5. Adotar providências relacionadas com a situação de segurança dos empregados responsáveis
pela execução do fornecimento;

3.3.6. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução deste contrato,  inclusive
locomoção,  seguros  de  acidentes,  impostos,  contribuições  previdenciárias,  encargos  trabalhistas  e
quaisquer outras que forem devidas, quer em relação ao fornecimento dos materiais, quer em relação
aos empregados;

3.3.7. Manter  as  condições  de  regularidade  fiscais  junto  ao  FGTS,  INSS  e  Fazenda  Federal  e
regularidade  trabalhista  (através  de  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas)  apresentando  os
respectivos comprovantes, sempre que exigidos;

3.3.8. Cumprir todas as cláusulas e condições constantes neste contrato administrativo, bem como o
cumprimento de todas as cláusulas e condições constantes da Lei nº 8.666/93;

3.4. Cumprir  além dos  postulados  legais  vigentes,  no  âmbito  Federal,  Estadual,  Municipal,  as
normas de segurança da contratante;

3.5. Fornecer  o  objeto  de  forma  fracionada,  na  proporção  definida  e  solicitada  segundo  a
necessidade da Contratante, no prazo estabelecido no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  doze  meses,  a  partir  da  data  da  assinatura,  fluindo  de
___/___/2017 a ___/___/2017, ou até a entrega do quantitativo total dos produtos adquiridos, o que
ocorrer primeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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5.3. O pagamento será efetuado à medida da realização da entrega do objeto, mediante emissão de
ordem bancária para crédito em conta corrente. Serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data de apresentação da Nota fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.4. O pagamento será condicionado às regras estabelecidas no contrato e à consulta eletrônica ao
SICAF para comprovação das condições de habilitação exigidas, inclusive quanto ao recolhimento das
contribuições sociais (FGTS e Previdência Social).

5.5. Constatada  a  situação  de  irregularidade  da  CONTRATADA no  SICAF,  será  a  mesma
advertida, por escrito, no sentido de que regularize sua situação nesse Sistema ou apresente sua defesa,
sob pena de rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades legais.

5.6. O pagamento  será  creditado  em conta  corrente,  por  meio  de  ordem bancária  a  favor  da
instituição bancária informada na Nota Fiscal ou na proposta de preços, devendo para isso vir expresso
o nome do banco, agência,  localidade e número de conta corrente em que deverá ser efetivado o
depósito.

5.7. Havendo  erro  na  Nota  Fiscal  ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o
documento será devolvido à CONTRATADA pela CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente
até  que  a  CONTRATADA providencie  as  medidas  saneadoras.  Nessa  hipótese,  o  prazo  para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.8. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade, ou falta de entrega do
serviço,  não se  aplicando,  também nesta  hipótese,  a  atualização financeira  prevista  no item desta
cláusula.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

Em conformidade com o disposto no artigo 56 da Lei 8.666/93, foi dispensada a garantia.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A  despesa  com  a  execução  do  presente  instrumento  ocorrerá  à  conta  do  orçamento  da
CONTRATANTE:

Fonte de Recurso: 0112 
Elemento de Despesa: 339030

8. CLÁUSULA OITAVA – DOS ÔNUS E ENCARGOS 

Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, que se destinem à realização dos
serviços, seguros de acidentes, transporte, impostos, taxas, contribuições e outros que forem devidos
em razão do fornecimento do objeto, ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA.
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9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATANTE designará um representante
para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  deste  Contrato,  anotando  em registro  próprio  todas  as
ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.3. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, e do Decreto 5.450/2005 a Contratada que:

10.3.1. Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da
contratação;

10.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.3.3. Fraudar na execução do contrato;

10.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.3.5. Cometer fraude fiscal;

10.3.6. Não mantiver a proposta;

10.3.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

10.3.8. Apresentar documento falso;

10.3.9. Fizer declaração falsa.

10.4. A Contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  no  subitem acima  ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

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

10.4.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

10.4.3. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

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

10.4.4.  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
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10.4.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

10.5. Também ficam sujeitas  às  penalidades  do  art.  87,  III  e  IV da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  a
Contratada que:

10.5.1. Tenha  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.5.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.5.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

10.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o
princípio da proporcionalidade.

10.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade com os Artigos
77  e  78,  incisos  I  a  XVIII,  79,  sujeitando-se  as  conseqüências  previstas  no  Art.  80,  da  Lei  n°
8.666/1993.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

Este Contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato,
no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será a Justiça Federal,
Seção Judiciária da Bahia, Subseção Jequié. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e
forma, para um só efeito.

Santa Inês, XX de XXXXXXXXXX de 2017.

_____________________________                                         
NELSON VIEIRA DA SILVA FILHO
DIRETOR GERAL
IF BAIANO- CAMPUS SANTA INÊS
CONTRATANTE

EMPRESA: 
CNPJ: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF DO REPRESENTANTE: 
RG: 
CONTRATADA.

Testemunhas:

Nome_______________________________              Nome: __________________________
RG: _________________________________            RG: ____________________________
CPF: ________________________________        CPF: ____________________________
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