
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 04/2017 
Processo n.º 23283.001432/2017-61 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – CAMPUS SIMÕES FILHO, 
CNPJ: 10.764.307/0006-27, por intermédio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 26, de 
05 de maio 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 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997, das Instruções Normativas 
SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei 
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
  
DATA DA SESSÃO: 29/11/2017 

HORÁRIO: 11h (horário de Brasília) 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de 
materiais e equipamentos para o laboratório de mecânica do IFBA - Campus Simões 
Filho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 
 
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no site 
Compras Governamentais e as deste Edital, prevalecerão às últimas. 
 
2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 
2.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - 
IFBA – Campus Simões Filho – UASG: 158407. 
 
2.2. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, as entidades 
usuárias do registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos para 
o laboratório de mecânica do IFBA - Campus Simões Filho, relacionado no Anexo I do 
Edital, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93, 
no Decreto N.º 7.892/2013 e na IN-SLTI Nº 01/2002, relativas às compras pelo Sistema de 
Registro de Preços.  
 
2.3.1. Das competências dos órgãos participantes:  
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2.3.1.1. Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam 
formalizados e aprovados pela autoridade competente;  
 
2.3.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro 
de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento 
licitatório;  
 
2.3.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, 
para o correto cumprimento de suas disposições;  
 
2.3.1.4. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as  
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
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 é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
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 deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
5.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto 
no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 
 
5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 
5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
 
5.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
5.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
5.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
 
5.2.4.1. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 
5.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
5.2.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
5.2.7. Empresas de parentes de servidores do Instituto Federal da Bahia, envolvidos direta ou 
indiretamente com o processo licitatório e/ou ocupante de cargo de chefia; 
 
5.3. Como condição para participação no Pregão, o 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 147, de 
2014, estando apto 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 147, de 2014, 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 marcado 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 do item ou total do grupo (conforme o caso); 
 
6.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de 
Referência para cada item; 
 
6.6.2.1. Descrição detalhada do objeto, fazendo constar todas as especificidades dos 
produtos/serviços, de forma que atenda as exigências constantes neste Edital e seus anexos; 
 
6.6.2.2. Administração como referência, a respectiva comprovação de exequibilidade; 
 
6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado; 
 
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na entrega dos produtos ou prestação dos serviços. 
 
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 indicado 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 – ANEXO I. 
 
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. 
 
7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos. 
 
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 às 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 147, de 2014, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 
 
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 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 
05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 
 
7.17. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 



ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
 
7.18. 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. Para aquisição de bens comuns de informativa e automação, definidos no art. 16-A da Lei 
n° 8.248, de 1991, após o procedimento de “empate ficto” das microempresas e empresas de 
pequeno porte, caso mantido o empate, deverá ser observado o direito de preferência 
estipulado no art. 3º da mesma lei, conforme procedimento estabelecido nos arts. 5º e 8º do 
Decreto nº 7.174, de 2010. 
 
7.20. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço 
não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as 
propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida 
margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 
 
7.20.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência 
tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 
 
7.21. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, 
§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 
 
7.21.1. Produzidos no País; 
 
7.21.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 
7.21.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
7.21.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
 
7.22. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual 
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
7.23. 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. 
 
7.23.1. 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. O julgamento das propostas utilizará o critério de menor valor unitário/total registrado por 
item ou grupo (lote). 
 
8.3. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o 
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 
 
8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 



propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 
8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do 
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN 
SLTI/MPOG nº 2, de 2008. 
 
8.6. 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. 
 
8.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 
 
8.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da 
margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio 
eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da 
caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos do Decreto n° 7.174, de 2010. 
 
8.8.1. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender 
aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá 
usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
 
8.9.1. 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. 
 
8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.10.1 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.10.2. 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 à negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
8.10.3. 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. 
 
8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
8.11. 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 147, de 2014, 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. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 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, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - 
DNRC; 



 
9.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 
Lei nº 5.764, de 1971; 
 
9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 
9.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 
demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, 
inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  
 
9.5.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 
 
9.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.5.5.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 
 
9.5.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
9.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
 
9.5.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  
 
9.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
9.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação: 
 
9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 
 
9.6.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
9.6.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de 
pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 



2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto 
nº 6.204, de 05 de setembro de 2007); 
 
9.6.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 
 
9.6.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes 
da aplicação das fórmulas: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 
 

9.6.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 
igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% do valor 
estimado da contratação ou item pertinente. 
 
9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de:  
 
9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
9.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, conforme item 10.   
 
9.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
9.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período. 
 
9.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo 
para regularização. 
 
9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
 
9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
 



9.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
9.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. A proposta de preços ajustada ao lance final, do licitante classificado provisoriamente 
em primeiro lugar, juntamente com os documentos exigidos para habilitação, deverão ser 
encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) horas, por meio do Sistema 
Compras Governamentais, através da função “Anexar”, ou pelo e-mail: 
compras_sf@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, no prazo de máximo de 03 (três) dias 
úteis. 
 
10.2. A proposta de preços deverá: 
 
10.2.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada pelo licitante ou seu 
representante legal. 
 
10.2.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 
 
10.2.3. Dentro do prazo estabelecido no item 10.1 poderão ser remetidos, por iniciativa da 
licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à sua 
proposta ou habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz-
se necessário que a licitante formalize ao Pregoeiro, via Sistema Compras NET “CHAT” ou por 
mensagem (e-mail), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, Pregoeiro fará 
novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”. 
 
10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a fornecedor registrado. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 
vinte 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, 
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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 07 (sete) 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 comparece r(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), para que 
seja(m) assinada(s) no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
 
13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor e 
dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última 
proposta apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) item (ns), as respectivas 
quantidades, preços registrados e demais condições. 
 
14. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
14.1. Vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.1.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, 
de 2013. 
 
14.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços 
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 



14.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 
 
14.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
 
14.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
14.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; 
 
14.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
14.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
14.5. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
 
14.5.1. A pedido, quando, nos termos do art. 19, do Decreto 7.892, de 2013; 
 
14.5.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; 
 
14.5.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços e o fornecedor não poder cumprir o compromisso. 
 
14.5.2. Pela Administração, unilateralmente, quando: 
 
14.5.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
 
14.5.2.2. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida 
no procedimento licitatório; 
 
14.5.2.3. Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado. 
 
14.5.2.4. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
14.5.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
14.5.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 
 
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 
de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 
 
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no 
prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 



15.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 
 
15.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, cujo resultado será anexado aos autos do 
processo; 
 
15.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, 
desde que respeitada à ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
15.5.1. A recusa injustificada implica na aplicação de sanções previstas ao fornecedor 
classificado, conforme Parágrafo único, do Artigo 14, do Decreto nº 7892/2013. 
 
16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 
 
18. DO PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos entregues e sua 
instalação, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente 
indicados pelo contratado. 
 
18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos produtos entregues e sua devida instalação. 
 
18.3.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se a 
entrega dos produtos e sua instalação tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, 
entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão 
contratual. 
 
18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
18.5. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será 
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
 
18.5.1. Não produziu os resultados acordados; 



 
18.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 
 
18.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço/entrega dos produtos, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 
 
18.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
18.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
 
18.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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. 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
19.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade 
da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
 
19.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 
19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
19.1.5. Não mantiver a proposta; 
 
19.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 
 
19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
19.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
 
19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 
 
19.4. Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
 
19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 
 



19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade, 
 
19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência, no edital e conforme legislação vigente. 
 
20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras_sf@ 
ifba.edu.br, pelo fax (71) 3396-7326, ou por petição protocolada, obrigatoriamente, no 
endereço: Avenida Universitária S/N, Pitanguinha, Simões Filho – Ba, CEP: 43700-000, no 
DEPAD – Departamento Administrativo, nos dias úteis, das 09h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min. 
 
20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail: compras_sf@ 
ifba.edu.br. 
 
20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
 
21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 



21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
 
21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
 
21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: 
Avenida Universitária S/N, Pitanguinha, Simões Filho – BA, CEP: 43700-000, no DEPAD – 
Departamento Administrativo, nos dias úteis, 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. 
 
21.10. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento 
licitatório será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de 
qualquer outro. 
 
21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
21.11.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
 
21.11.2. ANEXO II - Declarações – Fato Impeditivo e Lei Nº 9.854/99, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.358/2002; 
 
21.11.3. ANEXO III - Ata de Registro de Preços; 
 
 
 
Salvador, 09 de novembro de 2017. 
 
 
Jackson Lessa dos Santos 
 
Pregoeiro/IFBA 
 
 
Equipe de Apoio: 
Daniel dos Santos Brandão Júnior 
Luís Carlos Santos Pedreira  
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA – CAMPUS SIMÕES FILHO. 

 
 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 

 

 

 

IFBA - Campus Simões Filho 

Endereço: Av. Universitária, s/n. Pitanguinha. 

Simões Filho - BA 

CEP: 43.700–000.   

Telefone: (71) 3396-8400 

Ramal: 142 
 

 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos para o 

laboratório de mecânica do IFBA - Campus Simões Filho, conforme condições, 
quantidades, qualidades e demais exigências estabelecidas neste Termo de Referência: 
 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS 

MATERIAIS 
UNID QUANT 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1.  Porta bedame reto 1/2"x 1/8”x 6”. Und 40 R$ 36,71  R$ 1.468,40  

2. Bedame 1/2”x 1/8”x 6”, com 50% de Cobalto.  Und 50 R$ 29,15  R$ 1.457,50  

3. 
Rebitador manual, tipo alicate, para rebites até 

4,0 mm. 
Und 02 R$ 17,87  R$ 35,74  

4. Alicate universal 8", em aço cromo vanádio. Und 03 R$ 33,72  R$ 101,16  

5. Rebolo reto para metal duro 12”x 2”x 1.1/2". Und 04 R$ 187,32  R$ 749,28  

6. 

Jogo de chaves de fenda Phillips, 10 peças, cabo 

em polipropileno com borracha termoplástica, 

apresenta haste em aço cromo vanádio, cromada 

com a ponta magnetizada. 

Und 02 R$ 42,10  R$ 84,20  

7. Jogo chaves Phillips, com 05 peças. Und 02 R$ 38,00  R$ 76,00  

8. 

Jogo de chaves Allen curta, em milímetro, com 

10 peças, jogo de chaves Allen modelo curto, 

forjado em aço e vanádio, acabamento 

fosfatizada/escurecida e composto por 10 peças 

com as seguintes medidas: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 

9 – 10 – 12 – 14 mm. 

Und 02 R$ 77,69  R$ 155,38  

9 

Chave tork longa t9 a t50, com 10 peças, 

fabricadas em aço cromo vanádio com as 

seguintes medidas: T9; T10; T15; T20; T25; T27; 

T30; T40; T45; T50. 

Und 02 R$ 93,15  R$ 186,30  

10 Alicate de pressão, 10 polegadas. Und 03 R$ 32,16  R$ 96,48  

11 Máscara respiradora semifacial, PFF2, valvulada. Und 500 R$ 1,77  R$ 885,00  

12 Desengraxante líquido de 20 litros.  Und 03 77,47  R$ 232,41  



13 

Paquímetro universal de titânio 6 polegadas, 150 

mm, com medidor de profundidade, cursor 

temperado e impulsor fabricados em aço 

inoxidável, escala principal e nônio com 

acabamento cromado, faces de medição 

lapidadas, deslize com o cursor sobre guias 

ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação 

com parafuso de fixação e guias revestidas de 

titânio. Garantia, de no mínimo, 12 meses. 

Und 15 R$ 197,29  2.959,35  

14 Graxa para chassis e pinos 2, com 20 kg. Und 02 R$ 216,84 R$ 433,68 

15 
Óleo Lubrificante Hidráulico ISO-VG-68, com 

20 litros. 
Und 03 R$ 256,67 R$ 770,01 

16 Óleo solúvel multiuso, com 20 litros, sintético. Und 03 R$ 361,81 R$ 1.085,43 

17 

Jogo de brocas aço rápido em milímetros para 

metal, 25 Peças, com os seguintes diâmetros: 1,0 

– 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 

5,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 – 9,5 

– 10,0 – 10,5 – 11,0 – 11,5 – 12,0 – 12,5 – 13,0 

mm. 

Und 02 R$ 373,86 R$ 747,72 

18 Fresa topo 10,0 mm, metal duro, 4 cortes. Und 02 R$ 250,96  R$ 501,92  

19 
Fresa topo metal duro, 4 mm, 4 cortes, com 

cobalto, haste 4 mm. 
Und 02 R$ 66,18  R$ 132,36  

20 
Fresa topo metal duro, 20,0 mm, 4 cortes, com 8% 

de cobalto. 
Und 02 R$ 449,84  R$ 899,68  

21 Porta bits reto de 5/16"x5/16”x 6”. Und 30 R$ 71,76  R$ 2.152,80  

22 Bits quadrado 5/16 x 6” 50% de cobalto. Und 50 R$ 21,40  R$ 1.070,00  

23 Broca para centrar 1,25 x 3,15 mm HSS Und 50 R$ 25,93  R$ 1.296,50  

24 
Serra manual, aço rápido Redstripe, rígida 32 

dentes. 
Und 50 R$ 4,96  R$ 248,00  

25 Disco de desbaste para metais 177,8 x 6,4x 22 mm. Und 50 R$ 7,10  R$ 355,00  

26 
Lente de vidro verde para máscara de solda, 

51x108 mm, tonalidade 10. 
Und 100 R$ 1,40  R$ 140,00  

27 
Esmerilhadeira angular 4.1/2" 850 W.  Garantia, 

de mínimo, 12 meses. 
Und 10 R$ 267,41 R$ 2.674,10  

28 Saca polia c/ 3 garras, 120 mm. Und 01 R$ 210,75  R$ 210,75  

29 Protetor abafador Pomp Muffler – 22DB. Und 05 R$ 55,63  R$ 278,15  

30 

Pistola para pintura por sucção de alta produção 

1.8 mm, 1000 ml, entrada de ar: 1/4" BSP, 

volume da caneca: 1000 ml, pressão de trabalho: 

40 a 50 PSI. 

Und 01 R$ 179,75  R$ 179,75  

31 Grampo tipo c sargento 2”. Und 02 R$ 12,48  R$ 24,96  

32 Grampo tipo c sargento 4”. Und 02 R$ 19,69  R$ 39,38  

33 Grampo tipo c sargento 8”. Und 02 R$ 30,94 R$ 61,88 

34 
Barra chata serralheria - 1" x 1/8" Astm-A36 (06 

mts) 
Und 06 R$ 50,33 R$ 301,98 

35 
Barra chata serralheria - 3/4" x 1/8" Astm-A36 (6 

mts) 
Und 06 R$ 86,25 R$ 517,50 

36 
Barra chata serralheria - 4" x 1/8" astm-a36 (6 

mts) 
Und 06 R$ 96,33 R$ 577,98 

37 Cantoneira 3”x3”x ¼” astm-a36 (6 mts) Und 06 R$ 222,67 R$ 1.336,02 

38 Cantoneira 2”x2”x ¼” astm-a36 (6 mts) Und 06 R$ 80,60 R$ 483,60 

39 
 Lâmina de serra para máquina Redstripe com 06 

dentes 21" rs2106-8 
Und 03 R$ 205,48 R$ 616,44 

40 Arame para solda MIG 1,0 mm , com 18kg. Und 03 R$ 129,30 R$ 387,90 

41 Bucha de redução Cone Morse 4 cm x 3 cm. Und 05 R$ 37,43 R$ 187,15 

42 Calibre de ângulo de rosca universal (escantilhão)  Und 05 R$ 23,13 R$ 115,65 



43 Mangueira ajustável com elos flexíveis 3/8 pol. Und 15 R$ 26,92 R$ 403,80 

44 
Placa para torno universal 130 mm com 3 

castanhas 
Und 01 R$ 414,50 R$ 414,50 

45 
Ferramenta curva para tornear ISO 6 - 2020 - 

DIN 4980  
Und 30 R$ 11,90 R$ 357,00 

46 Fluído sintético para corte de ferro, com 500 ml. Und 03 R$ 47,06 R$ 141,18 

47 Tinta para traçagem e ricasgem.  Litro 04 R$ 18,97 R$ 75,88 

48 Centelhador CG / acendedor para maçaricos. Und 10 R$ 9,97 R$ 99,70 

49 
Anti-respingo, sem silicone, para solda 

MIG/MAG, com 350 ml. 
Und 05 R$ 18,79 R$ 93,95 

50 Bits redondo - 10 x 10 0 mm. Und 05 R$ 15,33 R$ 76,65 

51 
Perfil U estrutural simples 3" x 1"1/2 x 2,65mm, 

com 6 mts.  
Und 06 R$ 93,23 R$ 559,38 

52 Válvula de esfera MB de latão 3/8". Und 15 R$ 16,48 R$ 247,20 

53 Cone porta pinça bt40 – ER 40 – 80l. Und 07 R$ 168,96 R$ 1.182,72 

54 

Compressor industrial deslocamento teórico: 1699 

litros/min, 60 PCM: 

Pressão máxima: 175 libras/pol²/12 bar; 

Volume do reservatório: 427 litros; 

Número de cilindros: 05 (cinco) em V; 

Número de estágios: 02 (dois); 

Rotação por minuto: 710 RPM; 

Motor elétrico trifásico  potência: 11,3 KW/15 CV 

Número de polos:  04 (quatro); 

Tensão: 220/380 V; 

Garantia, de no mínimo, 12 meses. 

Und 01 R$ 11.514,88 R$ 11.514,88 

TOTAL GERAL  R$ 41.480,33 

  

 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A eventual aquisição destes produtos é de suma importância para o andamento das aulas 
que envolvem o uso dos laboratórios de usinagem e soldagem do Campus, bem como, 
reposição de itens para manutenção preventiva dos equipamentos.   
 
3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
3.1. O prazo de entrega dos produtos é de, no máximo, 30 dias, contados da data do 
recebimento do pedido da Nota de Empenho, no endereço descrito na tabela acima, em horário 
local, das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 08h às 
12h, dias úteis; 
 
3.1.1. O pagamento será efetuado em uma única parcela, após a entrega dos produtos, sendo 
obrigatória à apresentação de Nota Fiscal eletrônica devidamente atestada por servidor 
responsável pela fiscalização dos serviços; 
 
3.2. A entrega dos produtos será recebida provisoriamente pelo (a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização deste processo, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta; 
 
3.3. Os produtos entregues poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta do fornecedor, 
devendo ser substituídos/corrigidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 
 
3.4. Os produtos entregues serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e 
quantidade dos materiais e consequente aceitação, em conformidade com o Termo de 
Referência, o Edital e seus Anexos; 
 



3.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto desta licitação; 
 
3.6. Os produtos fornecidos deverão estar em conformidade com todas as normas técnicas 
vigentes. 
 
3.7. Os equipamentos e materiais de consumo deverão ser novos (assim considerados de 
primeiro uso) e entregues acompanhados de termo de garantia e manuais técnico-operacionais 
(se for o caso), e deverão estar em perfeito funcionamento;  
 
3.8. Os equipamentos e materiais de consumo deverão ser devidamente embalados e 
protegidos contra danos de transporte e manuseio, e acompanhados das respectivas notas 
fiscais; 
 
3.9. Os produtos fornecidos deverão estar em conformidade com todas as normas técnicas 
vigentes. 
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1. São obrigações da Contratante: 
 
4.1.1. Elaborar o pedido de fornecimento conforme especificações estabelecidas neste Termo 
de Referência; 
 
4.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
4.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
 
4.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
 
4.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
 
4.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento de materiais objeto deste Termo de 
Referência, se a licitante vencedora entregou fora das especificações contidas no Edital e seus 
Anexos; 
 
4.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;  
 
4.1.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados; 
 
4.1.9. Cumprir as normas de segurança vigentes, assim como a verificação das normas 
trabalhistas e previdenciárias de seus empregados. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus Anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
5.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus Anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 



constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
garantia ou validade;  
 
5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12º, 13º e 17° a 27º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
5.1.3. Promover a remoção, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 
neste Termo de Referência, o objeto com avarias, defeitos ou que estiverem em desacordo 
com as especificações do Edital; 
 
5.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de até 48 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 
 
5.1.5. Reparar ou indenizar todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do IFBA 
Campus - Simões Filho; 
 
5.1.6. Providenciar as suas custas todos os equipamentos, ferramentas e acessórios 
necessários para a perfeita entrega dos produtos. 
 
6. CONTROLE DA EXECUÇÃO – FISCALIZAÇÃO 
 
6.1. Nos termos do art. 67 da 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; 
 
6.2. Os produtos adquiridos serão acompanhados e fiscalizados por servidor nomeado pela 
Autoridade Competente e, no que couber, por servidor responsável designado para esse fim, 
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do 
Contrato ou Ata de Registro de Preços, anotando, inclusive, em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do objeto licitado, 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 com a execução do serviço, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o artigo 
67, da Lei 8.666/93; 
 
6.3. 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. 
 
7. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
8.1 É admissível à 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. 
 
9. DA GARANTIA  
 
9.1. A CONTRATADA deverá fornecer TERMO DE GARANTIA do produto adquirido pelo 
período mínimo de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo; 



 
9.2 A contratada deverá prestar manutenção e suporte durante todo o período de garantia, sem 
quaisquer ônus adicionais para o Contratante;  
 
9.3. Durante o período de garantia, a contratada deverá efetuar o atendimento dos chamados 
técnicos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 
 
9.4. A empresa vencedora responsabilizar-se-á pela reposição, em caso de imperfeições de 
fabricação, mau manuseio ou transporte, no prazo de até 15 (quinze) dias, contado a partir da 
comunicação, sem prejuízo da garantia mínima exigida; 
 
9.5. O prazo referido no subitem acima poderá ser alterado desde que devidamente justificado 
pela Contratada e aceito pela Contratante. 
 
10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
10.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à 
inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela 
Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 
01/2010 da SLTI/MPOG, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 
IFBA/Campus Simões Filho, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios 
de sustentabilidade ambiental: 
 
10.1.1. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
 
10.1.2. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento. 
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
11.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade 
da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
 
11.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
11.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
11.1.5. Não mantiver a proposta; 
 
11.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
121.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
11.2. 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; 
 
11.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
11.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 



 
11.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 
 
11.4. Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento; 
 
11.5. 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; 
 
11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade; 
 
11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF; 
 
11.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência, no edital e conforme legislação vigente. 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
11.1. O pagamento será feito através de crédito bancário na conta da empresa fornecedora, 
será efetuado em até 30 (trinta) dias, acompanhada da Nota Fiscal e após certificação do 
responsável pelo recebimento definitivo; 
 
12.2. O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da empresa que apresentou a 
proposta; 
 
12.3. Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuição das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor; 
 
12.4. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Simões Filho, 
poderá deduzir do montante os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas 
pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA – CAMPUS SIMÕES FILHO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 04/2017 

Processo n.º 23283.001432/2017-61 
 

ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 
1 - (NOME DA EMPRESA)-------------------------------------------, CNPJ Nº:- -------------------------
sediada--------------------------------------------------------(endereço completo)---------------------------------
------------------------------------, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

LEI Nº 9.854/99, REGULAMENTADA PELO DEC. Nº 4.358/2002 
 
 

2 – (Nome da Empresa).....................................................................,... CNPJ 
Nº..................................., sediada (endereço completo) .................................................., 
declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não 
utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) 
anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso 
XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, com redação determinada pela Lei nº 9.854/99. 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Local e data 
 
 
 
____________________________________ 
Assinatura e nº da identidade do (a) declarante. 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
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ANEXO III 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2017 
 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 04/2017 
Processo n.º 23283.001432/2017-61 

  
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – 
CAMPUS SIMÕES FILHO, com sede na Av. Universitária, S/N, Pitanguinha, CEP: 43.700-000, 
na cidade de Simões Filho – BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.764.307/0006-27, neste ato 
representado pelo seu Diretor Geral Prof. RÚI CARLOS DE SOUSA MOTA, nomeado pela 
Portaria nº 1.268, de 26 de agosto de 2014, inscrito no CPF sob o nº 164.573.155-34, portador 
da Carteira de Identidade nº 110592140/SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./2017, 
publicada no ...... de ...../...../2017, processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os 
preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação/aquisição 
de ---------------------------------------, especificado(s) no(s) item (ns).......... do .......... Termo de 
Referência, Anexo I do edital de Pregão nº ........../2017, 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 Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
X Especificação Marca 

(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigida 
no edital) 

Prazo de 
validade (se 
exigido no 

edital) 

Unid Quant Valor 
Unitário 

Valor  
Total 

 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
 

ITEM nº Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

 
 



4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do 
(a)................................, não podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 
 
5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
 
5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 
 
5.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 
 
5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
5.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
5.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 
 
5.8.1. Por razão de interesse público; ou 
 
5.8.2. A pedido do fornecedor. 
 
 
 



6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo de Referência, ANEXO AO 
EDITAL. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Para firmeza e validade 
do pactuado, a presente Ata foi lavrada em.... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e 
achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 
participantes (se houver). 
Local e data 
 
 
Assinaturas 
 
 
Representante legal do órgão gerenciador e representante (s) legal (is) do(s) fornecedor (s) 
registrado (s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


