
PREGÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2018 

Processo n.º 23278.016177/2017-20 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – REITORIA, CNPJ: 10.764.307/0001-12, por 

intermédio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 796, de 06 de abril de 2017, realizará 

licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor 

preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2005, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio 

de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Portaria nº 409, de 

21 de dezembro de 2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as 

exigências estabelecidas neste Edital.  

     

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Data da sessão: 09/04/2018 

Horário: 14h00min 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro coletivo 

contra acidentes pessoais para bolsistas e alunos regularmente matriculados para 

atender o Instituto Federal da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

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

Compras Governamentais e as deste Edital, prevalecerão às últimas. 

1.2. A licitação será formada por 01 (um) item, conforme tabela constante do Termo de 

Referência.  

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

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

Bahia – IFBA – UASG: 158145. 



2.2. É participante o seguinte órgão: 

2.2.1. IFSPE – Campus Petrolina Z.RU – UASG: 158278. 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

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

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada 

a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 

nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

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

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

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

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

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

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

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

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

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

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

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

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

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

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

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

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

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



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

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

sistema e as licitantes que participarem do pregão eletrônico. 

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

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

das transações inerentes a este Pregão. 

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

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 

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

por terceiros. 

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

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

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

com o objeto desta licitação, que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, 

inclusive à documentação. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

da legislação vigente; 

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

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

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 



5.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte; 

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

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

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

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

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

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

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

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

propostas. 

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

o horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

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

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

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

apresentadas.   

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

dos seguintes campos: 

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

6.6.2. descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes informações:  



6.6.2.1. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos 

serviços, indicando o quantitativo e sua especificação; 

6.6.2.2. A licitante deverá no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” 

descrever o serviço ofertado, indicando as características requeridas no 

Termo de Referência, Anexo I, deste edital. Não serão aceitas, para efeito de 

Classificação das propostas, as expressões: “conforme edital”, “conforme 

especificações do edital” ou outra semelhante. 

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

6.8.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 

1993.  

6.8.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 

base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do 

art. 63, §2º da IN 5/2017); 

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

de sua apresentação.  

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 



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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 

do valor consignado no registro.  

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 

e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 

também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances;  

7.12.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento, o pregoeiro se responsabilizará 

pelo aviso de encerramento aos licitantes. 

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 



procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 

da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa 

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

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

7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 

pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado 

sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

7.19. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual 

os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.20. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

7.20.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo 

VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:  

8.2.1. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.2.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 



8.2.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível; 

8.2.4. não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e 

produtividade adotada. 

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

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 

3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no anexo VII-A, item 

9.4 da IN nº 05/2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.  

8.4.  Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e 

evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 

exequibilidade da proposta. 

8.5.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

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

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

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

pelos demais licitantes. 

8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 



nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se 

for o caso. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

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

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

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

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

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

falta de condição de participação. 

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

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-

financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 

43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

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

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 

ao SICAF. 

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

sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante 

será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 



ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, 

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

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

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 

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

relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.4. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

seus administradores; 

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

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

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

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

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 

que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

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

de autorização; 

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

consolidação respectiva; 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

9.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 



administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

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

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

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

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

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

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

da sede da pessoa jurídica; 

9.6.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.6.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 



9.6.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

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

Passivo Circulante 

9.6.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 

ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de  

10% do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

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

técnica, por meio de:  

9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 

9.7.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente;  

9.7.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 

exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 

10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5/2017  

9.7.1.3. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 

mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 

executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins 

de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 

contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG 

n. 5/2017. 

9.7.1.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 



prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A 

da IN SEGES/MPDG n. 5/2017 

9.7.2. Autorização de Funcionamento da Entidade Junto à SUSEP, para operar com 

seguros; 

9.7.3. Certidão de Regularidade junto à SUSEP, sem ocorrências de pendências; 

9.7.4. Certidão de Administradores junto à SUSEP 

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

apresentados pelos licitantes, conforme item 10.   

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

aqueles legalmente permitidos. 

9.9. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 

a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

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

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

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

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

continuidade da mesma. 

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

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

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

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

ComprasNet, através da função “Anexar” ou pelo e-mail: pregoeiros-

reitoria@ifba.edu.br, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 



Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde 

que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise 

em no máximo 03 (dois) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via 

funcionalidade do sistema (”Anexar”) ou e-mail.  

10.2. A proposta de preços deverá: 

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

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

seu representante legal. 

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

vencedor, para fins de pagamento. 

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

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

caso. 

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

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 

concederá o prazo de no mínimo (30) trinta minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

recurso, fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 



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

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

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

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

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário e os licitantes que aceitarem 

cotar preços iguais aos deste, o prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de 

sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 

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

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 20 

(vinte) dias, a contar da data de seu recebimento. 

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

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

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

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

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

vencedor e dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a 

ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) 

item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

 

 



14. DO TERMO DE CONTRATO 

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

convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).  

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

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

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante 

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

assinado/retirado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.  

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

solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

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

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

autos do processo.  

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

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

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

outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação 

da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

 

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO  

15.1. O adjudicatário, antes da assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo 

com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 

1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

15.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por 

dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

15.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993 

15.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

15.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 



15.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

15.3.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

15.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

15.3.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada; 

15.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta 

específica com correção monetária, em favor do contratante; 

15.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados acima; 

15.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

15.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

15.8. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses:  

15.8.1. caso fortuito ou força maior;  

15.8.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  

15.8.3. descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Contratante;  

15.8.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

15.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas neste item. 

15.10. Será considerada extinta a garantia: 

15.10.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

15.10.2.  no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não 

comunique a ocorrência de sinistros 

 



16. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

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

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

7.892, de 2013. 

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

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

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 

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

caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

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

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

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

valores de mercado observará a classificação original. 

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

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

16.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

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

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

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

16.5.1. a pedido, quando, nos termos do art. 19, do Decreto 7.892, de 2013; 

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

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

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

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

16.5.2. pela  Administração, unilateralmente, quando: 

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

tornar superior àqueles praticados no mercado; 

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

exigida no procedimento licitatório; 

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



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

Preços; 

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

de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

16.5.2.6. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de 

compra dela decorrentes. 

 

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

Termo de Referência. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

Referência.  

 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. As condições de pagamento estão previstos no Termo de Referência. 

 

20. – DA FORMAÇÃO DO CADATRO DE RESERVA 

20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

20.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a 

ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 

Decreto n° 7.892/2013. 

 

 



21. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

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

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. apresentar documentação falsa; 

21.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.5. não mantiver a proposta; 

21.1.6. cometer fraude fiscal; 

21.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

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

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

sanções: 

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

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

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

pelo prazo de até cinco anos; 

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

impedimento. 

21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

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

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

Referência. 

 

 

 

 



22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregoeiros-

reitoria@ifba.edu.br, pelo fax (71) 2102-0420, ou por petição protocolada, 

obrigatoriamente, na Sala de Pregões, no endereço Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela 

– Sala de Pregões, Salvador – BA, nos dias úteis, das 09h00min às 12h00min e das 

13h00min às 17h00min. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

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

certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail: 

pregoeiros-reitoria@ifba.edu.br. 

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

certame. 

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

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

qualquer interessado. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

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

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

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

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

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

23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

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



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

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

expediente na Administração.  

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

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

isonomia e do interesse público.  

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

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

23.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: 

Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador – BA, prédio do IFBA, Sala dos pregoeiros, 

nos dias úteis, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. 

23.10. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento 

licitatório será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de 

qualquer outro. 

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

23.11.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

23.11.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

23.11.3. ANEXO III – Minuta do Contrato.   

 

Salvador, 03 de abril de 2018. 

 

 

 

 

Saulo Oliveira de Almeida 

Pregoeiro/IFBA 



 
 
 

ANEXO II 
MODELO DE CONTRATO 

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

CONTRATO N° ___/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA E A EMPRESA 
.............................................................., PARA 
CONTRATAÇÃO DE 
......................................................................................
............., CONFORME PREGÃO N° ____/2018 E 
PROCESSO N° .............................................. 

 

A União, por intermédio do(a)...................................., com sede no(a) 
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ 
sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), 
nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de 
............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) 
no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 
tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão nº ........../2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de .........................., que 
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação:..................................................... 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) 

meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes 

requisitos: 



2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e  

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....). 

Ou 

3.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. As Cláusulas do Pagamento são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno 
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado no período, a requerimento da 
Contratada e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento. 

6.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 



6.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

7. CLÁUSULA SETIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. As Cláusulas do garantia de execução são aquelas previstas no Edital e no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

 



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2018. 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 



TERMO DE REFERÊNCIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

REITORIA

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO

1.1  O presente  Pregão Eletrônico-  SRP tem como objeto  a  contratação de  empresa
especializada,  pelo período de 12 (doze)  meses,  na prestação de serviços  de seguro
coletivo  contra  acidentes  pessoais,  morte  acidental,  invalidez  permanente  total  ou
parcial  por  acidente,  despesas  médicas  hospitalares  e  odontológicas,  auxílio  funeral,
assistência especial do tipo coletivo, para alunos regularmente matriculados no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Reitoria e Campi, idades
entre 13 e 70 anos, nas modalidades presencial e à distância, englobando os discentes
em atividades didático-pedagógicas internas, em estágios (inclusive na área de saúde),
intercâmbios,  viagens  técnicas,  participação  em  eventos  desportivos  e  culturais,
congressos, seminários,  encontros,  desde que estejam representando a Instituição; os
alunos matriculados em outras instituições de educação (estagiários) que desenvolvam
atividades  didático pedagógicas  no IFBA e bolsistas  do IFBA, conforme condições,
exigências,  obrigações,  especificações  técnicas  e  quantidades  estabelecidas  neste
instrumento:

1.2.  DESCRIÇÃO  RESUMIDA,  QUANTITATIVOS  E  VALORES  MÁXIMOS
ACEITÁVEIS:

 1.2.1 - serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez
permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares e odontológicas,
auxílio  funeral,  assistência  especial,  do  tipo  coletivo,  para  alunos  regularmente
matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA),
Reitoria e Campi, idades entre 13 e 70 anos, nas modalidades presencial e à distância,
englobando  os  discentes  em  atividades  didático-pedagógicas  internas,  em  estágios
(inclusive na área de saúde), intercâmbios, viagens técnicas, participação em eventos
desportivos  e  culturais,  congressos,  seminários,  encontros,  desde  que  estejam
representando a Instituição; os alunos matriculados em outras instituições de educação
(estagiários) que desenvolvam atividades didático pedagógicas no IFBA e bolsistas do
IFBA.

1.2.2  Para  a  presente  contratação  estima-se  o  valor  total  anual  de  R$  369.643,56
(trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinqüenta e seis
centavos), conforme TABELA 1.



1.2.3.  Os  quantitativos  totais  de  alunos  inseridos  no  Termo  de  Referência  são
estimativos tendo como base de cálculo a quantidade de vidas seguradas no ano de
2017.

1.2.4 – Os quantitativos representam estimativas de vidas seguradas em um ano em cada
Câmpus e na Reitoria.

1.2.5 Os quantitativos do grupo segurado são apenas estimativos, ficando o pagamento
limitado ao quantitativo efetivamente segurado a cada mês.  Os serviços deverão ser
executados conforme demanda mensal, atualizada pelos Campi e Reitoria, conforme o
número de segurados para cada mês nos Campi e Reitoria do IFBA, devendo as apólices
e suas atualizações serem enviadas para os demandantes.

 

ITEM

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
INSTITUIÇÃO

UNID

QUANT. DE
VIDA MENSAL

ESTIMADA

VALOR
UNITITÁRI

OEST.
MENSAL

(R$)

VALOR
ESTIMADO
ANUAL (R$) VALOR TOTAL

ESTIMADO
ANUAL (R$)

1
Seguro  contra  acidentes
pessoais,  morte
acidental,  invalidez
permanente  total  ou
parcial  por  acidente,
despesas  médicas,
hospitalares  e
odontológicas,
assistência  especial,  do
tipo  coletivo,  auxílio
funeral 

IFBA – Reitoria e
Campus

(UASG 158145)

Reitoria

UND.

65 1,43 17,16 1.115,40

Euclides da Cunha 80 1.372,80

Brumado 100 1.716,00

Juazeiro 230 3.946,80

Santo Antônio de
Jesus

25 429,00

Lauro de Freitas 25 429,00

Ubaitaba 30 514,80

MedioTec (Pólos do
IFBA)

6.500 111.540,00

IFBA Campus Ilhéus –
UASG 158587

Ilhéus 1.500    25.740,00 

IFBA Campus Jequié –
UASG 158588

Jequié 600 10.296,00

IFBA - Campus
Barreiras – UASG

158404
Barreiras 1.300 22.308,00

IFBA – Campus Valença
– UASG 158405

Valença 70 1.201,20

IFBA – Campus Simões 
Filho – UASG: 158407 Simões Filho 200 3.432,00

IFBA – Campus Porto 
Seguro – UASG: 
158408

Porto Seguro 150 2.574,00

IFBA – Campus 
Salvador – UASG 
158411

Salvador 3600 61.776,00

IFBA – Campus Santo 
Amaro – UASG 158406 Santo Amaro 400 6.864,00

IFBA – Campus 
Camaçari – UASG: 
158403 

Camaçari 70 1.201,20

IFBA – Campus Feira de
Santana – UASG 
158590 

Feira de Santana 900 15.444,00

IFBA – Campus 
Eunápolis – UASG: 

Eunápolis 500 8.580,00



158410 

IFBA – Campus Irecê – 
UASG: 158589 Irecê 711 12.200,76

IFBA – Campus Vitoria 
da Conquista – UASG: 
158409

Vitoria da Conquista 1.800 30.888,00

IFBA - Campus 
Jacobina – UASG: 
158592

Jacobina 1.038 17.812,08

IFBA – Campus Paulo 
Afonso – UASG: 
158585

Paulo Afonso 67 1.149,72

IFBA – Campus Seabra 
– UASG: 158591 Seabra 180 3.088,80

IFSPE – Campus 
Petrolina Z.RU – 
UASG: 158278

Petrolina – PE 1.400 24.024,00

Valor Total 21.541 R$ 369.643,56 

 

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A necessidade da contratação do serviço decorre em primeiro plano da exigência
estabelecida  pela  Lei  11.788,  de  25  de  setembro  de  2008,  que  dispõe  sobre  a
necessidade de seguro contra acidentes pessoais para os discentes que vierem a cumprir
estágio obrigatório.

2.1.1.  “Art.  9° As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração
pública,  autárquica  e  fundacional...  podem oferecer  estágio,  observadas  as  seguintes
obrigações:

.............................................

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado, conforme estabelecido no termo de compromisso;

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do
seguro de que trata  o inciso IV do caput  deste  artigo,  poderá,  alternativamente,  ser
assumida pela instituição de ensino.”

2.2. Atendimento, também, ao que dispõe o Decreto 35/90 de 25/01/1990, quando
diz que nos estabelecimentos de ensino existirá um programa de prevenção de acidentes
e seguro escolar, bem como também a Lei de Estágios nº 11.788/2008 e a Orientação
Normativa 07/2008 que determina em seu Art. 9º, IV, a obrigatoriedade de contratação
de seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário. 

2.3.  Entende  o  Instituto  da  real  necessidade  de  contratar  empresa  seguradora  para
atender aos estudantes regularmente matriculados no Campus, na modalidade presencial
ou a distância



2.4. Considerando que o IFBA oferece cursos técnicos e de graduação em que estágios
obrigatórios estão inclusos na grade curricular,  e considerando que as entidades que
aceitam estagiários não estão dispostas a arcar com o custo deste seguro, e conforme
previsto no parágrafo único transcrito acima torna-se necessário que o IFBA assuma a
responsabilidade pela contratação do seguro.

2.5. Além disso, é importante a contratação do seguro para os alunos, levando em conta
o risco de acidentes inerentes às viagens para visitas técnicas.

2.6. Essa possibilidade leva à necessidade de ações que visem tanto evitar os riscos
quanto  proteger  a  instituição  por  supri-la  das  condições  necessárias  para  lidar  com
acidentes que eventualmente venham a ocorrer.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns,
nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto
5.450, de 2005, enquadrando-se, portanto, na possibilidade de uso da modalidade de
licitação pregão, na forma eletrônica.

3.1.1. A classificação como serviços comuns baseia-se no fato de que o serviço pode ser
objetivamente  definido  pelo  Edital  com base  em especificações  usuais  no mercado,
conforme conceituado no parágrafo 1° do artigo 2° do Decreto 5.450, de 31 de maio de
2005.

3.2.  Os serviços a  serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
2.271,  de 1997, constituindo-se em atividades materiais  acessórias,  instrumentais  ou
complementares  à  área  de  competência  legal  do  órgão  licitante,  não  inerentes  às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

3.4 Determina  o art.  15,  inciso II,  da Lei  nº  8.666/93 que as  compras,  sempre  que
possível, deverão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços/SRP. O SRP
é uma opção economicamente viável à Administração, portanto, preferencial em relação
às demais. A escolha pelo SRP se dá em razão da viabilidade da entrega parcelada e,
caso a Administração necessite atender demanda específica, terá saldo disponível em
Ata,  não sendo necessário novo Pregão Eletrônico para atendimento da necessidade
eventual. Enquadra-se o presente objeto no Art.3º, incisos I, II e IV.

4. AVALIAÇÃO DO CUSTO

4.1. O custo máximo estimado da presente despesa para o período de 12 (doze) meses é
o informado no Item 01 deste Termo de Referência, e foi apurado a partir de mapa de
preços  constante  do processo administrativo,  elaborado com base em pesquisas  dos
preços praticados e efetivados no Site Compras Governamentais, conforme IN 03/2017
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

5. CLASSIFICAÇÃO COMO SERVIÇOS CONTÍNUOS



5.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência são considerados atualmente como
serviços  de  natureza  contínua  devido  ao  fato  de  se  constituírem  em  necessidade
permanente  da instituição,  ligada à  sua atividade-fim e que ultrapassa um exercício
financeiro.

5.2.  A contratação  terá  vigência  de  12  meses,  prorrogáveis  por  igual  período,  no
interesse da administração, limitado a 60 (sessenta) meses.

6. FORMA E PRAZOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Os alunos, estagiários e bolsistas deverão ser segurados nos deslocamentos para o
local  de  trabalho  e  no  período  em que  estiverem  exercendo  atividades  no  IFBA -
Reitoria e em seus Campi. Referente aos alunos, estes deverão ser segurados quando
ocorrer solicitação para atendimento aos deslocamentos em viagem de visita técnica e
acadêmica para cumprirem atividades curriculares.  O seguro a ser contratado deverá
permitir a substituição de segurados e possibilitar a exclusão de estagiários, bolsistas e
alunos da Instituição, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato.

6.2. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

6.3. Após a assinatura do contrato, a Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis
para  entregar  ao  Contratante  todos  os  formulários,  listas  e  planilhas  necessárias  à
implantação do seguro.

6.4 .Após a entrega pelo Contratante  das informações solicitadas pela Contratada,  a
mesma terá o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos para entregar a Apólice de
Seguro,  devidamente  registrada  e  em  total  conformidade  com  o  exigido.  Além  da
Apólice, até o final do primeiro mês da vigência do seguro, deverão ser entregues os
Certificados Individuais de todos os segurados.

6.5. A Apólice deverá estar revestida de todas as formalidades legais para que surta os
efeitos esperados pelas partes.

6.6.  A  empresa  contratada  deverá  nomear  um  preposto,  o  qual  acompanhará  a
implantação  e  operacionalização  do  seguro  e  deverá  estar  à  disposição  para  o
esclarecimento de quaisquer dúvidas porventura existentes, inclusive dos segurados.

6.7. A cada mês, após o envio das listas de inclusões e exclusões de segurados pela
Reitoria  e  pelos  Câmpus  do  IFBA,  a  contratada  deverá  providenciar  e  entregar  os
Certificados Individuais de Seguro a cada um dos novos segurados, não sendo permitida
a cobrança de quaisquer taxas para este fim.

6.8. A contratada é obrigada a zelar pela perfeita formalização da inclusão de cada um
dos segurados, devendo comunicar formalmente qualquer pendência.

6.9. Todo e qualquer fato que altere a segurança ou as condições do seguro deverão ser
oficialmente comunicados ao órgão contratante, sob pena de ressarcimento de quaisquer
danos sofridos pelo órgão ou pelos segurados.

6.10. A descrição do seguro contratado consta no ANEXO I deste Termo de Referência

7. DO PAGAMENTO



7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada referente ao mês
vencido.

7.2.  O  pagamento  somente  será  feito  à  empresa  contratada  por  meio  da  licitação,
devendo a Nota Fiscal/Fatura consignar os dados de identificação da mesma, inclusive
quanto ao CNPJ, além da descrição dos serviços efetivamente prestados.

7.3. O pagamento será proporcional ao número de vidas efetivamente seguradas pela
reitoria e por cada Câmpus do IFBA no mês de referência da Nota Fiscal/Fatura.

7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.5.  Nos termos do artigo 36,  § 6°,  da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02,  de
30/04/2008,  será  efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à
irregularidade verificada,  sem prejuízo das  sanções  cabíveis,  caso  se constate  que a
Contratada:

7.5.1. Não produziu os resultados acordados;

7.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

7.5.3. Deixou de utilizar os materiais exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.6.  Antes  de cada pagamento,  será  verificada  a  regularidade  fiscal  e  trabalhista  da
contratada.  Em  caso  de  irregularidade,  o  Departamento  de  Orçamento  e  Finanças
aplicará as normas vigentes quanto ao pagamento e comunicará a empresa para no prazo
máximo  de  30  (trinta)  dias  consecutivos  sanar  as  pendências,  apresentando
comprovação ao órgão, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

7.6.1  Caso  as  pendências  não  sejam  sanadas  será  aberto  processo  administrativo,
podendo ser aplicadas as penalidades cabíveis.

7.7 Do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7.1.  A Contratada regularmente optante pelo Simples  Nacional,  nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.7.2 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito  em  conta-corrente,  na  agência  e  estabelecimento  bancário  indicado  pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.



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

7.7.4 -  A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obriga-se a: Executar os serviços conforme especificações do Termo
de Referência e de seu anexo I - A, e de sua proposta, com os recursos necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

8.2. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 10
(dez) dias consecutivos, os serviços efetuados em que se verificarem vícios;

8.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados  pela  ação  ou  omissão  de  seus  empregados,  trabalhadores,  prepostos  ou
representantes,  dolosa  ou  culposamente,  à  União  ou  a  terceiros,  e  em especial  aos
segurados;

8.4. Nos casos em que a contratada não for a Seguradora, mas Corretora de Seguros terá
a  obrigação de  intermediar  as  operações  durante  toda  a  vigência  da  apólice,  nunca
podendo eximir-se sob o pretexto de que o assunto deva ser resolvido diretamente com a
Seguradora, exceto se assim dispuser a legislação pertinente.

8.5.  Nesse  caso,  sob  sua  inteira  responsabilidade,  a  contratada  deverá  selecionar
Seguradora idônea e plenamente capaz de cumprir com todas as obrigações do seguro
contratado,  comprovando  junto  ao  órgão  contratante  a  regularidade  da  Seguradora
perante os órgãos de controle.

8.6.  Quaisquer  despesas  ou  prejuízos  causados  pela  Seguradora,  que  não  estiverem
inclusas no valor contratado do seguro, serão suportados pela empresa contratada.

8.7.  No  caso  de  a  Seguradora,  por  qualquer  motivo,  deixar  de  cumprir  com  suas
obrigações, estará à contratada obrigada a tomar todas as providências necessárias à
emissão de nova apólice de seguro por Seguradora devidamente autorizada e arcar com
quaisquer custos necessários a este procedimento.

8.8. A nova apólice vigerá pelo prazo que restava à apólice anterior.

8.9.  Utilizar  prepostos  habilitados  e  com  conhecimentos  suficientes  dos  serviços  a
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

8.10.  Manter,  em  tempo  integral,  Serviço  de  Assistência,  disponibilizando  contato
telefônico gratuito aos segurados. O Serviço de Assistência deverá estar preparado para
dar pleno cumprimento às obrigações impostas pelo serviço contratado, garantindo que
atendimentos de urgência seja prontamente liberado em estabelecimentos credenciados,
sem que o segurado necessite arcar com as despesas oriundas desse atendimento, que se
dará através de número telefônico informado pela Contratada;



8.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não
transfere responsabilidade à Administração;

8.12.  Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação;

8.13.  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

8.14. Emitir  Apólices  para  cada  segurado  em  formato  eletrônico  no  prazo  de  30
(trinta) dias, a contar do envio da listagem de alunos;

8.15. Disponibilizar rede credenciada para atendimentos de urgência;

8.16. Indenizar, em caso de sinistro, aos alunos dentro do prazo máximo de 30 (trinta)
dias úteis, contados a partir da entrega total da documentação necessária;

8.17. Fornecer à contratante,  sempre que solicitado, qualquer informação relativa à
Apólice e/ou Contrato de Seguro;

8.18. Não cobrar, dos segurados, quaisquer valores relativos à Apólice e/ou Contrato
de Seguro;

8.19. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, consoante o art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Facultada a supressão além deste
percentual,  mediante acordo entre  as partes Contratantes,  art.  65,  § 2º,  II  da Lei  nº
8.666/93;

8.20. O IFBA – Reitoria  e  Campi  farão  a  comunicação do Sinistro  à  Seguradora,
mediante  formulário  específico,  que  deverá  ser  fornecido  pela  contratada,  e
providenciará  todos  os  documentos  do  segurado  solicitante  para  o  andamento  do
processo de indenização;

8.21. Deverá disponibilizar folder explicativo sobre os serviços contratados, a forma
de atendimento e o número da Central de Atendimento 24 horas em formato eletrônico
para o IFBA – Reitoria e Campi, permitindo ainda que a Contratante possa divulgar o
folder  explicativo tanto em seu site institucional e/ou por mensagens eletrônicas (e-
mail);

8.22. Discriminar  a  razão  social  e,  se  for  o  caso,  o  nome  fantasia  da  sociedade
seguradora responsável pelo risco, nos documentos e comunicações referentes à Apólice

8.23. Prestar garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou em títulos da dívida
pública; seguro-garantia ou fiança bancária, conforme previsto no artigo 56, parágrafo I,
da Lei 8.666/93, e Art. 19 da IN 02/2008, correspondente a 5% (cinco por cento) de
valor total contratado, no prazo de 10 (dez) dias



8.24.  Para  todos  os  efeitos,  a  Contratada  é  a  única  responsável  pela  execução  dos
serviços em plena conformidade com o exigido no Edital, neste Termo e seu anexo e no
contrato.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1.  A  Contratante  obriga-se  a:  Proporcionar  todas  as  informações  devidamente
solicitadas pela Contratada para que esta possa desempenhar seus serviços de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência;

9.1.1.  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela  Contratada,  de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.2.  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor
especialmente  designado,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis
Cada campus deverá designar fiscal e gestor do contrato;

9.1.3 Notificar  a  Contratada por  escrito  da ocorrência  de eventuais  imperfeições  no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.4  Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  na  forma  do
contrato;

9.1.5.  Prestar,  quando  expressamente  solicitado,  todas  as  informações  necessárias  à
execução perfeita do serviço.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto constante desse certame.

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação  exigidos  na  licitação  original;  sejam  mantidas  as  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato;  não  haja  prejuízo  à  execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

12.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar  e  fiscalizar  a  entrega  dos  bens,  anotando  em registro  próprio  todas  as
ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização  de  falhas  ou  defeitos  observados,  sendo  subsidiada  também  pelo
respectivo setor de transportes.

12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em



corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos  funcionários  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das  falhas  ou defeitos  observados  e  encaminhando os  apontamentos  à
autoridade competente para as providências cabíveis.

12.4 – Cada Câmpus e a Reitoria deverá indicar um fiscal ou comissão para atuar no
controle de todos os atos de fiscalização, no envio e atualização das listagens dos alunos
e  estagiários  para  a  empresa  como todas  as  informações  pertinentes  a  execução do
Contrato.

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:

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

13.1.2 . Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Fraudar na execução do contrato;

13.1.4 . Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 . Cometer fraude fiscal;

14.1.6. Não mantiver a proposta.

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

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

13.2.2 Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

13.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

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

13.3.1.  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão  ou  entidade
Contratante, pelo prazo de até dois anos;

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



13.3.2.  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;

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

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

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

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

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

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

13.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1  As  despesas  decorrentes  da  execução  do  objeto  desta  licitação  correrão,  no
exercício  de  2018,  à  conta  do  Orçamento  Geral  da  União,  Programa  de  Trabalho:
108876, fonte: 0112000000, Elemento de Despesa: 3.3.90.39-69. 
MédioTEC  -  Programa  de  trabalho:  108428,  Fonte:  0312915153.
 

ANEXO I - A

DESCRIÇÃO, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO



1 - OBJETO

Contratação de Seguro Coletivo Contra Acidentes Pessoais para alunos, estagiários e
bolsistas  do Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  BAHIA para a
Reitoria e Campus, conforme segue abaixo:

  CAMPUS CNPJ ENDEREÇO

1 REITORIA
10.764.307/0001-
12

Avenida  Araújo  Pinho,  39  -  Bairro:  Canela  -
Salvador - CEP: 40.110 – 150

Telefone: (71)2102-0434/0439

2 JACOBINA
10.764.307/0017-
80

Avenida  Centenário  nº  500  -  Bairro:  Nazaré  -
Jacobina - CEP: 44.700 – 000

Telefone: (74) 3621-1757

3 JUAZEIRO
10.764.307/0001-
12

Rodovia  BA  210,  S/N  -  Bairro:  Dom  José
Rodrigues  -  Juazeiro  -  Referência:  Saída  para
Sobradinho - CEP 48900-000

Telefone: (74) 3612-0584

4 SEABRA
10.764.307/0016-
07

Estrada vicinal para a Tenda S/N - Bairro:  Barro
Vermelho - Seabra - CEP: 46.900 – 000

Telefone: (75) 99811-1125

5 BRUMADO
10.764.307/0001-
12

Av.  Marginal  –  Bairro  Urbis  I  Fazenda
Experimental Santa Inês – Rodovia BA 148, KM
01- CEP: 46.100-000 / contato: DEPAD (77) 3441-
1607

6
EUCLIDES  DA
CUNHA

10.764.307/0001-
12

Rodovia BR 116 - Km 220.

Telefone: (71) 99221-3806

7
BARREIRAS 10.764.307/0009-

70
Rua  Gileno  de  Sá  Oliveira,  271  -  Recanto  dos
Pássaros - Barreiras - CEP: 47.808 – 006



Telefone: (77) 3612-9650

8 PORTO SEGURO
10.764.307/0005-
46

BR 367, Km 57,5, S/N - Bairro: Fontana I - Porto
Seguro - CEP: 45.810-000

Telefone: (73) 3288-6686

9 PAULO AFONSO
10.764.307/0011-
94

Avenida  Marcondes  Ferraz,  nº  200  -  Bairro:
General Dutra - Paulo Afonso - CEP: 48.607 – 000

Telefone: (75)3282-1420 R1502

10 SANTO AMARO
10.764.307/0007-
08

Primeira Travessa São José, S/N - Bairro: Bonfim -
Santo Amaro - CEP: 44.200 – 000

Telefone: (75) 3241-0845

11 FEIRA DE SANTANA
10.764.307/0015-
18

Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhães,  Rod
BR  324,  Km  102  -  Bairro:  Aviário  -  Feira  de
Santana - CEP: 44.096 – 486

Telefone: (75) 3225-3480/R 206

12 CAMAÇARI
10.764.307/0008-
99

Loteamento Espaço Alpha S/N - Rodovia BA 522
0- Bairro:  Limoeiro -  Camaçari  -  CEP: 42.802 –
590

Telefone: (71) 3649-8612

13 ILHÉUS
10.764.307/0014-
37

Rodovia  Ilhéus-Itabuna,  km  13  -  Ilhéus  -  CEP:
45.653-000

Telefone: (73) 3656-5134

14 SALVADOR
10.764.307/0002-
01

Rua Emídio dos Santos, S/N - Bairro: Barbalho -
CEP: 40.301 – 015

Telefone: (71) 2102-9520

15
VITÓRIA  DA 10.764.307/0004-

65
Av. Amazonas, 3.150. Zabelê. CEP: 45.030-220



CONQUISTA Telefone (77) 3426-3355

16 IRECÊ
10.764.307/0013-
56

Rodovia BA 148, Km 04, nº  1800 -  Bairro:  Vila
Esperança - Irecê - CEP: 44.900-000

Telefone: (74) 3642-2361

17 EUNÁPOLIS
10.764.307/0010-
03

Avenida David Jonas Fadini,  S/N - BR 101, Km
715 - Bairro: Rosa Neto - Eunápolis - CEP: 45823
– 431

Telefone: (73) 3281-2266/2267

18 VALENÇA
10.764.307/0003-
84

Rua do Arame, S/N - Bairro: Tento - Valença. CEP.:
45400-000

Telefone: (75) 3641-3051

19 SIMÕES FILHO
10.764.307/0006-
27

Via  Universitária  S/N  -  Bairro:  Pitanguinhas  -
Simões Filho - CEP: 43.700 – 000

Telefone: (71) 3396-8400/9540

20 JEQUIÉ
10.764.307/0012-
75

Rua  Jean  Torres  de  Oliveira,  s/n.  Bairro  Cidade
Nova. Jequié. Cep: 45.201-767

Telefone: (73) 3525-4536

21
SANTO  ANTÔNIO
DE JESUS

10.764.307/0001-
12

Rua Viriato Lobo, s/n - Cajueiro - Santo Antônio de
Jesus. CEP 44.570-000.

Telefone: (71) 99612-4342

22 LAURO DE FREITAS
10.764.307/0001-
12

Av.  São  Cristóvão  s/n  Espaço  Cidade  Cidadã  –
Itinga CEP: 42.700-000

Telefone: (71) 99961-8603

23
UBAITABA 10.764.307/0001-

12
Rua  Renato  Laport,  S/N,  Centro,  Ubaitaba-BA,
CEP 45.545-000



Telefone (73) 33288-6686

24
SALINAS  DAS
MARGARIDAS

10.764.307/0002-
01

Rua Maurício Rebouças, 14 – Centro – Salinas da
Margarida – BA

Telefone: (71) 2102-9520

ÓRGÃO PARTICIPANTE

01
PETROLINA-ZONA
RURAL

10.830.301/0002-
87

ROD. BR 235 KM 22 S/N PROJ. SEN N4 PROJ.
S/N COELHO Nº 4 – Petrolina – PE

Telefone: (87) 3862-3800 / (87) 3862-2885

Quantitativos estimados especificados no Item 1.2 deste Termo de Referência.

Para  efeitos  desta  contratação,  considera-se  acidente  pessoal  o  evento  com  data
caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador
de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado,
ou que torne necessário tratamento médico.

2 - GRUPO SEGURADO

Grupo Segurado não será compulsório, ficando a cargo da Reitoria e de cada Câmpus a
indicação dos que serão incluídos. Em sua maioria, estão na faixa etária de 14 a 70 anos.

3 – COBERTURAS E CAPITAL SEGURADO

As coberturas objeto desta contratação vigorarão em tempo integral durante a vigência
da apólice, isto é, contemplará as 24 (vinte e quatro) horas do dia.

Cobertura por morte acidental: Garante o pagamento do capital segurado contratado
ao(s)  beneficiário(s)  indicado(s)  em documento  próprio  em caso  de  falecimento  do
segurado durante a vigência do seguro em decorrência direta e exclusiva de acidente
pessoal coberto. Capital segurado: R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagos integralmente
em uma única vez ao(s) beneficiário(s).

Cobertura  por Invalidez  Permanente  Total  ou  Parcial  por  Acidente:  Garante  o
pagamento do capital segurado contratado ao próprio segurado, caso venha a ficar total
ou parcialmente inválido, em caráter permanente, em decorrência direta e exclusiva de
acidente  coberto  durante  a  vigência  do  seguro,  excetuando-se  os  riscos  excluídos
permitidos.  Refere-se  ao  pagamento  de  indenização  em caso  de  perda,  redução  ou
impotência funcional definitiva,  total  ou parcial,  de membro ou órgão decorrente de
acidente pessoal.



Capital  segurado:  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  pagos  em  sua  totalidade  ou
proporcionalmente ao dano, conforme Tabela de Percentuais, seguindo estritamente a
legislação.

A invalidez  permanente  prevista  nesta  cobertura  deverá  ser  comprovada  através  de
declaração médica.

No  caso  de  divergências  quanto  à  forma  de  cálculo  do  valor  da  indenização,  será
aplicado o disposto na legislação aplicável à espécie.

Deverá  ser  incluída  na  documentação  referente  ao  seguro  Tabela  para  Cálculo  da
Indenização em Caso de Invalidez Permanente, a qual deverá obedecer estritamente os
percentuais estabelecidos pela SUSEP para cada tipo de invalidez.

Cobertura por Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO) em caso
de acidente pessoal: Garante o reembolso ao segurado, até o limite do capital segurado
contratado, no caso de acidente coberto, durante a vigência do seguro, em decorrência
direta  e  exclusiva  de  despesas  médicas,  hospitalares  e  odontológicas  efetuadas  pelo
segurado para seu tratamento sob orientação médica, iniciado nos 30 (trinta) primeiros
dias contados da data do acidente, excetuando-se os riscos excluídos permitidos.

Capital segurado: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deverão  estar  incluídas  as  despesas  médicas  e  dentárias,  medicamentos,  exames
médicos,  tratamento fisioterápico bem como diárias hospitalares incorridas a critério
médico, que o segurado efetuar para seu restabelecimento.

Caberá ao segurado a livre escolha dos prestadores de serviços médico hospitalares e
odontológicos, desde que legalmente habilitados.

Cobertura  para  auxílio  funeral:  Garante  pagamento  de  auxílio  em  caso  de
falecimento do segurado, em decorrência de acidente. Capital segurado: R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

4. ASSISTÊNCIAS GERAIS

Remoção de  Emergência:  Em caso  do segurado ser  vítima de  acidente  pessoal  que
necessite hospitalização, a contratada providenciará sua remoção, em ambulância por
via  terrestre  até  o centro médico hospitalar  mais  próximo.   Assistência  24 horas da
Seguradora deverá providenciar meio de transporte apropriado para a remoção até a
unidade hospitalar, num raio mínimo de 400 km (quatrocentos quilômetros).

Remoção Hospitalar: Em caso de acidente pessoal, em que o segurado for hospitalizado
e  necessitar  de  remoção  para  hospital  tecnicamente  capacitado,  desde  que  haja  a
justificativa  do  médico  assistente  atestando  que  o  hospital  em  que  se  encontra  é
tecnicamente inadequado, a contratada se responsabilizará pela sua transferência para o
hospital mais próximo, desde que o quadro clínico se encontre estabilizado, através do
meio de transporte que a equipe médica da Central de Atendimento em comum acordo
com o médico que atende o segurado, considere mais apropriado, seja por ambulância,
carro simples, avião comercial. Quando permitido pelas companhias aéreas disponíveis
(devidamente equipados, com aparelhagem médica auxiliar) ou avião UTI (Unidade de
Terapia Intensiva).



Assistência  Médica  e  Hospitalar:  Em caso  de  acidente  pessoal  em que  o  segurado
necessitar de tratamento emergencial ou de urgência, a contratada garantirá a prestação
dos serviços até o limite do capital individual segurado para DMHO.

Tratamento Fisioterápico: Em caso de acidente pessoal, e após a utilização do serviço de
Assistência  Médica  fornecida  pela  Central  de  Atendimento,  após  alta  hospitalar,  se
houver a necessidade de tratamento fisioterápico, devidamente comprovado através de
solicitação  do  médico  que  atendeu  o  segurado  durante  a  utilização  do  serviço  de
Assistência  Médica,  e  em  comum  acordo  com  a  Equipe  Médica  da  Central  de
Atendimento, será proporcionado ao segurado, o atendimento fisioterápico necessário.

Assistência Funeral: Em caso de falecimento do segurado, em decorrência de acidente, a
contratada providenciará a organização dos serviços de translado, funeral, cremação ou
sepultamento, desde que acionada previamente pelo corretor ou 0800.

5 ASSISTÊNCIAS ESPECÍFICAS

Transporte:  Em  caso  de  acidente  pessoal  em  que  seja  impossível  locomoção  do
segurado, por recomendação médica,  a seguradora providenciará transporte de ida e
volta nas seguintes situações:

1. Entre a residência e a escola: O limite máximo de reembolso será de até R$
30,00 (trinta reais) por dia, por no máximo, 30 (trinta) dias. 

2. Entre a residência e a clínica e/ou hospital para tratamento fisioterápico: O limite
máximo de reembolso será de R$ 30,00 (trinta reais) por dia, até o máximo de 20 (vinte)
sessões. Deverá ser apresentado o pedido médico das sessões fisioterápicas. 

Credenciamento  de  Clínicas  e  Hospitais  da  Região:  A  contratada  deverá  manter
credenciadas  instituições  de  assistência  médica  /  odontológica  /  fisioterápica  em na
cidade de Salvador e dos Campi do IFBA, para pronto atendimento dos segurados em
decorrência de sinistro. Caso na cidade-sede não haja instituição a ser credenciada a
Contratada deverá oferecer credenciamento em cidade mais próxima. 

Caso a localidade do sinistro não possua rede credenciada, os beneficiários terão direito
a reembolso das despesas realizadas em hospitais ou clínicas não conveniadas (até o
limite  da  quantia  segurada);  deve  ser  informado  com  clareza,  pela  Central  de
Atendimento  24  horas  da  Contratada,  sobre  os  documentos  comprobatórios  das
despesas  pagas  (receitas,  notas  fiscais,  etc.)  a  serem enviados  à  seguradora  para  o
reembolso. 

Em caso de reembolso de despesas,  o segurado deverá receber  o valor referente ao
sinistro em no máximo 30 dias consecutivos, contados a partir da data de envio dos
documentos comprobatórios das despesas pagas pelo segurado.

Estão cobertos eventos ocorridos em qualquer parte do globo terrestre, sendo que as
eventuais indenizações serão pagas no Brasil e em moeda corrente nacional.

Não haverá prazos de carência para início da cobertura do seguro.



 Caso a Assistência 24 horas da seguradora não providencie o meio de transporte, ficará
obrigada a reembolsar o valor gasto para tanto, mediante apresentação dos documentos
fiscais hábeis.

6- ÂMBITO GEOGRÁFICO DA COBERTURA:

A cobertura do seguro abrangerá todo o território nacional e o exterior.

7- FRANQUIAS

Não poderá ser estabelecida franquia para nenhuma das coberturas desta contratação,
exceto se obrigado de forma específica por normas legais.

8- CARÊNCIA

Não será  aceito  o  estabelecimento  de  qualquer  carência  para  o  seguro  objeto  desta
contratação, exceto se obrigado de forma específica por normas legais, como nos casos
de suicídio ou tentativa.

Nos  casos  em  que  norma  específica  obrigar  o  estabelecimento  de  carência  para
cobertura de algum tipo de risco, tal carência deverá ser expressamente informada nos
documentos relativos à formalização do seguro, sob pena de não ser aplicada.

9- EXCLUSÃO DE RISCOS

Deverão ser claramente especificados na apólice de seguro os riscos excluídos de cada
cobertura.

Conforme  Carta  Circular  SUSEP/DETEC/GAB/N°  8/2007,  é  vedada  a  exclusão  de
cobertura  na  hipótese  de  sinistros  ou  acidentes  decorrentes  de  atos  praticados  por
segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias
tóxicas.

Para  todos  os  efeitos,  serão  considerados  cobertos  os  riscos  que  não  forem
expressamente excluídos nas condições gerais ou específicas da apólice, desde que se
enquadrem no conceito de acidente pessoal.

10- PRÊMIO, PERIODICIDADE DO PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DO VALOR

O  valor  do  prêmio  será  pago  mensalmente  pelo  ESTIPULANTE  com  base  no
quantitativo exato de segurados no mês de referência. O valor do prêmio mensal será
calculado do seguinte modo:

Quantidade de Segurados no Mês x Valor do Prêmio Mensal Individual

O  valor  do  prêmio  mensal  individual  será  o  apresentado  na  proposta  da  empresa
vencedora  da  licitação,  ao  qual  estará  obrigada,  sob  pena  de  aplicação das  sanções
previstas no instrumento convocatório.

Não haverá alteração do prêmio por faixa etária dos segurados.



O atraso  no  pagamento  do  prêmio  em prazo  inferior  ou  igual  a  90  (noventa)  dias
consecutivos  da  data  convencionada  para  o  pagamento  não  prejudicará  o  direito  à
indenização nem implicará em suspensão do seguro ou seu cancelamento. (Conforme
inciso XV do artigo 78 da lei 8.666/1993).

Antes  de  proceder  ao  cancelamento  ou  suspensão  do  seguro,  a  Seguradora  estará
obrigada  a  comunicar  formalmente  o  estipulante  as  razões  e  consequências  da
suspensão ou cancelamento, devendo também estabelecer prazo de no mínimo 10 (dez)
dias consecutivos para que o ESTIPULANTE elimine quaisquer causas causadoras da
suspensão ou cancelamento do seguro, contados do recebimento da comunicação.

Não será considerada como atraso no pagamento a suspensão do pagamento por falhas
da Contratada no cumprimento das obrigações.

11- VIGÊNCIA DO SEGURO

A vigência do seguro objeto desta contratação será de 12 (doze) meses consecutivos,
informação esta que deverá constar expressamente na apólice de seguro.

A vigência do seguro será iniciada no prazo de até dez dias contados da assinatura do
contrato.

A vigência poderá ser renovada, se houver interesse das partes, por sucessivos períodos
até o limite de sessenta meses.

12- RENOVAÇÃO DA APÓLICE

Não haverá renovação automática da apólice do seguro contratado. Havendo interesse
das  partes  em prorrogar  a  vigência  da  apólice,  haverá  comunicação  expressa  nesse
sentido, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.

13- CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES

O valor  do prêmio mensal  não será  alterado durante  toda a  vigência  da apólice de
seguro,  e no caso específico de renovação da vigência,  o  valor  somente poderá ser
reajustado com base em índice de preços oficial, observado sempre o interregno mínimo
de um ano para o reajuste do valor do prêmio.

Quando da renovação da apólice de seguro para nova vigência, o índice oficial a ser
utilizado para fins de reajuste do valor do prêmio será o IPCA, referente ao acumulado
dos últimos 12 (doze) meses, ou outro índice admitido oficialmente que venha substituí-
lo.

Ocorrendo a atualização do valor do prêmio mensal, deverá ser procedida também a
atualização do capital segurado de cada tipo de cobertura.

14-  ENTREGA  DE  DOCUMENTOS  POR  PARTE  DA  CONTRATADA  E/OU
SEGURADORA

Além dos demais documentos legalmente exigíveis, deverão ser emitidos e enviados
certificados individuais no prazo estabelecido no Termo de Referência.



15- ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES

A indenização por Despesas Médico-Hospitalares (DMH) será cumulativa com qualquer
outra cobertura da presente contratação, isto é, se em consequência de acidente coberto
o segurado vier a falecer ou ficar definitivamente inválido, e antes disso, em virtude do
mesmo  ou  de  outro  acidente  tiver  recebido  indenização  por  conta  da  cobertura  de
Despesas Médico-Hospitalares, a Seguradora não poderá abater da indenização devida
por Morte ou Invalidez a indenização paga por DMH.

16- INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE SEGURADOS

A Seguradora deverá fornecer todos os subsídios necessários para a inclusão e exclusão
de segurados, incluindo modelos de planilhas, formulários e demais documentos, não
podendo responsabilizar o segurado ou o estipulante por quaisquer falhas nesse sentido
após  ter  aceitado  o  segurado  e  emitido  o  correspondente  certificado  individual,
ressalvados os casos legalmente previstos.

Preferivelmente,  deverá  ser  providenciado  meio  informatizado  e  sistêmico  para  a
inclusão e exclusão de segurados.

A seguradora deverá estabelecer uma data para envio mensal das inclusões e exclusões
dos segurados.

17- LEGISLAÇÃO VINCULADA

Nenhuma cláusula ou condição da apólice de seguros poderá contrariar o disposto neste
Termo de Referência, no edital da licitação ou na legislação específica para a espécie, a
saber,

RESOLUCAO CNSP - 117 de 22 de dezembro de 2004, CIRCULAR SUSEP – 317 de
12  de  janeiro  de  2006,  CIRCULAR  SUSEP -  302  de  19  de  setembro  de  2005,
CIRCULAR SUSEP - 267 de 21 de setembro de 2004, CIRCULAR SUSEP - 55 de 03
de novembro de 1976, CIRCULAR SUSEP - 56 de 19 de dezembro de 1975, CARTA
CIRCULAR SUSEP/DETEC - 8 de 18 de outubro de 2007, e alterações.

18- DISPOSIÇÕES GERAIS

Qualquer exigência estabelecida neste Anexo I que vier a ser comprovadamente ilegal,
com base na legislação vigente, deve ser desconsiderada e interpretada sempre em favor
do interesse público.

Eventuais exigências previstas nesta licitação que contrariem disposições legais poderão
ser desconsideradas exclusivamente naquilo que for ilegal.

 Salvador-BA, 06 de outubro de 2017.

 

Cristiana Souza de Menezes

Diretoria de Gestão Administração e Planejamento



 

 

ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2017 

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

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº: 10/2017 

Processo n.° ************************* 

 

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

com sede na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, na cidade de Salvador – BA, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 10.764.307/0001-12, neste ato representado pelo seu Reitor Prof.º RENATO ANUNCIAÇÃO 

FILHO, nomeado pelo Decreto de 12 de Agosto de 2014, publicado no DOU de 13 de Agosto de 

2014, inscrito no CPF sob o nº 195.341.405-20 portador da Carteira de Identidade nº 132199955 

SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 

REGISTRO DE PREÇOS nº xx/2016, publicada no DOU de xx/xx/2016, processo administrativo n.º 

xxxxxxxxxxxxx, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, 

de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade 

com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

especificado nos itens, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do Termo de Referência, anexo I do edital 

de Pregão nº xx/xxxx, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

ITEM 

 

Especificação UNIDADE QTD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

 

      

 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

3.1.1. xxxxxxxxxxx 



 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de xx de 

xxxxxx de 2017, não podendo ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as  negociações junto ao(s) fornecedor (es). 

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

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

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

valores de mercado observará a classificação original. 

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

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

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

contratação mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

5.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 



5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

5.8.1. Por razão de interesse público; ou 

5.8.2. A pedido do fornecedor.  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 

demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo de Referência 

ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas)vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 

órgãos participantes (se houver).  

 

Salvador, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 20xx 

 

 

RENATO ANUNCIAÇÃO FILHO  

REITOR 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ/CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


