
CARTA CONVITE 

N° 03/2012 – IFBA-CAMPUS VALENÇA 

 
O INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA CAMPUS VALENÇA, através da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 1208, de 13 de 
agosto de 2012, torna público aos interessados, a realização de licitação na 
modalidade CONVITE do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO 
INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme Lei nº. 
8.666/93, e legislações posteriores vigentes no andamento do presente Convite. 
 

1. TERMOS DA LICITAÇÃO 

 

• Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 28 de novembro de 2012, 
às 14h30min, horário de Brasília (13h30min-horário local), na Sala de Reuniões 
da DIRETORIA do IFBA - Campus Valença, situado na Rua Vereador Romeu 
Agrário Martins S/N, Tento, Valença-BA. 

• Estará afixada no quadro de avisos do IFBA – Campus Valença, cópia do 
instrumento convocatório, e divulgado na página www.valenca.ifba.edu.br ou 
www.comprasnet.gov.br - Informações tel. (75) 3641 3050 ou 3641 3051. 

• Forma de execução: Indireta 
• Tipo de Licitação: Menor Preço Global 
• Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura 

das mesmas. 
• Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº 23280.000460/2012-DV.  
• As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta Licitação, 

correrão à conta de recursos liberados através da Portaria MPA nº 430 de 20 de 
agosto de 2010. 

• Valor máximo estimado para a contratação dos serviços: R$ 14.400,00 (quatorze 
mil e quatrocentos reais). 

 

 2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1- Contratação de empresa prestadora de serviços contábeis para duas 
Cooperativas de pescadores (COOMPI e COOPESC) ligadas ao Programa de 
Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional – 
Profrota Pesqueira, coordenado pelo IFBA – Campus Valença. 

• Descrição dos serviços – ANEXO I; 
• Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo a licitação – ANEXO II; 
• Modelo Empregador Pessoa Jurídica – ANEXO III;  
• Minuta do Contrato a ser celebrado – ANEXO IV. 
• Aviso de Recebimento – ANEXO V. 

 

 
 

Rua Vereador Romeu Agrário Martins, 

s/nº, Tento 

CEP: 45 400-000 – Valença/BA. 

Tel.: (075) 3641 3051 

CNPJ: 10.764.307/0003-84 

Inscrição: nº 70.244.376 

http://www.valenca.ifba.edu.br/
http://www.comprasnet.gov.br/


3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO: 

 

3.1 – As pessoas jurídicas interessadas deverão apresentar 02 (dois) envelopes 
fechados, denominados de ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA 
DE PREÇOS, devendo constar, em todos, no subscrito, a razão social/Nome do 
proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a denominação do ENVELOPE; 
 

3.1.1 Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas exclusivamente do ramo 
pertinente ao objeto que estiverem devidamente cadastrados ou não cadastrados no 
Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), não sendo permitida a 
participação de empresas em consórcio. 
 
3.2 – Poderão participar do presente certame licitatório os interessados que: 
 
3.2.1 – Atendam às condições desta Carta Convite; 
 
3.2.2 – Pessoas jurídicas que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos dos Decretos nº 4.485, de 25 de 
novembro de 2002, e as não inscritas que apresentem a documentação 
correspondente no envelope de habilitação; 
 
3.2.3 – Não estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, 
consórcio de empresas, e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
3.2.4 – Não tenham sido declarados inidôneos para licitar e/ou contratar ou suspenso 
nos termos do Art. 87 da lei nº 8.666/93, por qualquer órgão da Administração Pública 
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 
 
3.3 – Não poderão participar do presente certame licitatório: 
3.3.1 – As licitantes enquadradas na hipótese do Art. 9º, Inciso III, da Lei 8.666, de 23 
de junho de 1993, ainda que na hipótese de participação indireta (pessoa que tenha 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica ou trabalhista com os 
integrantes das comissões); 
 
3.4 – A Proposta para a presente Licitação será recebida pela Comissão Permanente 
de Licitação designada pela Diretoria Geral do Campus Valença. 
 
3.5 – Os licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com poderes 
para responder pelos mesmos durante o aludido procedimento licitatório. Caso não 
apresentem, ficará o representante, sem poderes para questionamentos em ata. 
 
3.6 – Os documentos apresentados e/ou cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) 
envelopes distintos, devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, 
rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, 
poderão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, ser exigidos em seus 
originais.  
 
3.7 - As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, separado de 
qualquer dos envelopes, uma declaração de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 



3.8 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das 
microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração 
prevista no subitem 3.7 poderão participar normalmente do certame; 
 
3.9 – As empresas que atendam ao disposto no subitem 3.1.1, convidadas e/ou 
interessadas em participar do certame, entregarão o aviso de recebimento do Convite 
(ANEXO V) devidamente datado e assinado, com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas, para que seja anexado ao processo, e 
cumprido o que dispõe o art. 22, §3º da Lei nº 8.666/93. 
 
3.9.1 – Os avisos recebidos das empresas, de acordo com o item 3.9, que não 
comparecerem ao local/data/hora marcados para a abertura das propostas, poderão 
caracterizar o manifesto desinteresse dos convidados, conforme art. 22, §7º da Lei 
8.666/93. 
 
4. DO PROCEDIMENTO: 
 
4.1- O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, 
impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e 
local indicados nos Termos da Licitação - item 1.  
 
4.1.1- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a 

não ser como ouvinte; 

4.1.2 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal 
das licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes. 
 

4.1.3 - Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à 
habilitação serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente 
de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser 
rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes. 
 

4.1.4 - Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação, 
a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma 
reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às 
últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido 
recurso ou após sua denegação.  
 
4.2 - A regularidade do cadastramento e da habilitação do licitante cadastrado será 
através de informações mediante o SICAF, que poderá ser confirmada por meio de 
consulta “online”, quando da abertura dos envelopes “Documentação”.  
 
4.3 - Procedida à consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação 
de cada licitante, que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos 
os representantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas aos autos 
do processo licitatório. 
 
4.4 - Havendo irregularidade do licitante no cadastramento constante no SICAF, será o 
mesmo inabilitado, caso não apresente documentação que comprove a ausência da 
irregularidade. 
 
4.5 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 



neste Convite ou com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
4.6 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de 
cada licitante. 
 
4.7 - Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato 
pela Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, 
serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão 
convocada previamente, ou mediante publicação na página web do IFBA no endereço 
www.valenca.ifba.edu.br. 
 
4.8 – No caso de interrupção da sessão, os licitantes serão convocados a comparecer 
em nova data, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissão 
Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e 
pelos representantes legais dos licitantes presentes. 
 
4.9 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes 
“Proposta”. 
 
4.10 - Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as 

“Propostas”, serão abertos: 

4.11 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as 
licitantes ao direito de interposição de recurso; ou 
 
4.11.1 - Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição 

de recurso; ou 

4.11.2 - Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto. 

4.12 - As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em 
sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes 
presentes. 
 
4.13 - Consideradas as ressalvas contidas nesta Carta Convite, qualquer reclamação 
deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 
 
4.14 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das 

fases subseqüentes. 

4.15 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” 
e “Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos desta Carta Convite, os 
envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão 
Permanente de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos 
trabalhos. 
 
4.16 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos 
licitantes presentes à sessão. 

http://www.valenca.ifba.edu.br/


 
4.17 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas de preços, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
4.18 - Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não 
caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento. 
 
4.19 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em 
qualquer fase deste Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente das propostas. 
 
4.20 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes 
pelo licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, desde que o 
mandato esteja assinado e possua firma reconhecida em cartório, para falar em seu 
nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou 
à proposta. 
 
4.21 - Entende-se por documento credencial: 
 
a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 
b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 
possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação; 
 
4.22 - Cada representante poderá representar apenas uma licitante; 
 
4.23 - O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão 
Permanente de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos 
envelopes “Documentação” e “Proposta”. 
 
4.24 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a 
licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu 
nome. 
 
4.25 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à 
disposição dessas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do 
encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de 
recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os 
recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

 

5.1 - Até o dia, horário e local fixados no item 1 desta Carta Convite, cada licitante 
deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua 
documentação e proposta, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da 
razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres: 
 
 
 



CONVITE Nº 03/2012 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA 

CAMPUS VALENÇA 
HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

LICITANTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TELEFONE/FAX: xxxxxxxxx 

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxx-xx 

OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
---------------------------------------------------------- 

 
CONVITE Nº 03/2012 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA 
CAMPUS VALENÇA 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

LICITANTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TELEFONE/FAX: xxxxxxxxx 

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxx-xx 

OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
5.2 Não será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, 
sendo recebidos apenas se entregues pessoalmente no ato de abertura da sessão 
pública. 
 
6. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01  
 

• Os licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos 
relacionados a seguir:  

6.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica: (para os licitantes não cadastrados no 
SICAF) 

a) Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa; e Registro comercial, 
no caso de empresário individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

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

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

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 



6.1.2  Relativos à Regularidade Fiscal:   

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ (para 
as licitantes ainda não cadastradas no SICAF); 
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; (para as licitantes ainda 
não cadastradas no SICAF); 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual, e 
municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da 
lei; (para as licitantes ainda não cadastradas no SICAF); 

c.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, fornecida pela Receita Federal do Brasil. 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo TST, 
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho. (para TODAS as licitantes, cadastradas ou não no SICAF). 

 

6.1.3  Relativos à Qualificação Econômico-Financeira (para as licitantes ainda 
não cadastradas no SICAF)   
 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Execução Patrimonial, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou de seu domicílio, dentro 

do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida num prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da sua 

emissão. 

 

6.1.4 O licitante que já estiver cadastrado ou habilitado no SICAF poderá optar por 
comprovar sua habilitação por meio do referido cadastro, no que couber.  

6.1.4.1 Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar no envelope relativo à 
documentação de habilitação, declaração expressa de que está cadastrado ou 
habilitado no SICAF, em situação regular, condição esta que poderá ser confirmada 
por meio de consulta ao referido cadastro, quando da abertura dos envelopes; 

6.1.4.2  Procedida a consulta, será impressa declaração demonstrativa da  situação do 
licitante, que deverá ser assinada pelos membros da Comissão e por todos os 
representantes dos licitantes  presentes, e juntada aos autos do processo licitatório.  

6.1.4.3  Confirmada a regularidade de seu cadastro ou habilitação junto ao SICAF, o 
licitante ficará dispensado, conforme o caso, de apresentar os  documentos 
abrangidos pelo referido cadastro. 

 

6.2 - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto 
ao Conselho profissional competente da região a que estiver vinculada a licitante, que 
comprove atividade relacionada com o objeto desta Carta Convite, através da Certidão 
de Registro e Quitação. 

 
6.3 - Atestado(os) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove a satisfatória realização de serviços idênticos ou 
similares aos presentes objetos licitados; 
 



6.4 - Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do 
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
 
6.5- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 
todas serão inabilitadas; 
 
6.6- Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que 
trata o objeto deste Convite; 
 
6.7 - Declaração de inexistência de fato impeditivo á licitação, conforme modelo do 

ANEXO II; 

6.8 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), ANEXO III; 
  
7. DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

7.1- A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes 
documentos: 

7.1.1  - Proposta de preços; 

7.1.1.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:  

 
7.1.1.1.1 - De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como 
também rubricada; em todas as páginas pelo representante legal da licitante ou 
procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa, ou por instrumento 
particular de procuração com firma reconhecida.  
 
7..1.1.1.2 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente; 
 
7.1.1.1.3 - Declaração de que o preço proposto inclui todas as despesas com estadia, 
hospedagem, deslocamento, pró-labore, salários, encargos sociais e demais 
benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, seguros, lucros, todos os 
tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos 
necessários à execução completa do objeto discriminado na presente licitação; 

7.1.1.1.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e 
trabalhistas, necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras 
despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos.  
 
7.1.1.1.5 - CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo 
endereço com CEP, devendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos 
códigos e o n.ºda conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior 
pagamento. 
 



7.2 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data 
estabelecida no item 1 deste Convite para o recebimento dos envelopes 
“Documentação” e “Proposta”. 
 

7.3 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões 
às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 
comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação, através do protocolo do 
IFBA - Campus Valença no prazo de até 2 (dois) dias úteis para recebimento dos 
envelopes de “documentação” e “proposta”, para fins de esclarecimentos por parte da 
Comissão.  
 
7.4 Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos através de e-mail ou fax.  
 
7.5 - Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com 
relação ao prazo de entrega, preço dos serviços ou de qualquer outra condição que 
importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a 
sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão 
Permanente de Licitação; 
 

7.6 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com 
poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal 
exigência;  
 

7.6.1 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com 
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 -  
“Documentação”. 
 
7.6.2 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o 
licitante de executá-los dentro do preço global da proposta; 
 
7.7 - O não comparecimento de representante da empresa licitante ao ato de abertura 
das propostas ou a falta de sua assinatura na respectiva ata implicará na aceitação 
das decisões da Comissão Permanente de Licitação, ressalvado o direito de recursos, 
de acordo com a Legislação vigente; 
 

7.8 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista nesta Carta 
Convite; 

 
7.9 - Fica entendido que toda documentação da licitação é complementar entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, 
será considerado específico e válido. 
 
8. DOS PRAZOS 
 
8.1 – Os serviços desta licitação deverão ser executados no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir do início dos trabalhos. 
 
8.2 - O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos contado do 
recebimento da Nota de empenho; 
 
8.3 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do 



IFBA - Campus Valença, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a 
todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo. 
 
8.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos 
envelopes, sem a solicitação ou a convocação conforme item 8.2, as licitantes ficam 
liberadas dos compromissos assumidos. 
 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste convite e 
seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de 
menor preço global; 
 
9.1.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta; 
 
9.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem 
baseados nas ofertas das demais licitantes.  
 
9.3 - À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das 
propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem 
como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões desta Carta 
Convite. 
 
9.4 - Fica assegurado ao IFBA - Campus Valença o direito de revogar ou anular a 
licitação, de conformidade com o estabelecido no Artigo 49. 
 
9.5 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras 
propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior. 
 
10. DO DESEMPATE 

 
10.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas o critério de classificação dar-
se-á conforme o § 2º do Artigo 45, Lei Nº 8.666/93. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá 
apresentar recurso ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de 
habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou 
revogação deste Convite. 
 

11.2 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos 
deste Convite com vista franqueada aos interessados. 
 

11.3 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que 
pretender modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de 
Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao 
recurso próprio. 
 



11.4 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de 
Licitação, logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo do IFBA - Campus 
Valença. 

11.5 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO 
 
12.1 - Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço 
global, após homologação. 
 

12.2 - Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a 
notificação referida desta licitação, o IFBA – Campus Valença, poderá convocar os 
licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme o § 2ºo do Artigo 64. 
 
13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
• O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota de Empenho pela contratada. 
 
14. DAS PENALIDADES 
 
14.1 - A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 será a critério da Administração, de 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 
 
14.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. advertência; 
II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do 
evento não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total 
do Contrato; 
III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em 
licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; e 
IV. 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 resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
 

14.3 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 

 

14.4 - As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas 
na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, 
devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 

 



14.5 - As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a 
CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor 
da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para 
este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais. 

 
15. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
15.1 - A fiscalização deste serviço será exercida por servidor nomeado pela Direção 
Geral do IFBA – Campus Valença. 
 
15.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos 
auxiliares) é o representante do IFBA – Campus Valença, designado para acompanhar 
e exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em 
todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de 
poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei n.º 8.666/93, estabelece, 
de especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76. 
 
15.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBA – Campus 
Valença para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços. 
 
15.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer 
informações e/ou esclarecimentos de qualquer natureza. 
 
15.5 – A Contratada se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o IFBA exigências 
que venham a ser feitas pelo Fiscal do Contrato, que terá plenos poderes para: 
 

15.6 - A Contratada proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno 
exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele 
impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto a Diretoria do IFBA -  Campus 
Valença. 
 
15.7 – A Contratada se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos 
técnicos e o desenvolvimento do cronograma que venham a ser solicitados pelo Fiscal 
do Contrato, no que tange ao objeto desta Carta Convite, de modo a garantir o seu 
perfeito acompanhamento técnico e em tempo hábil. 
 
15.8 O recebimento dos serviços será de competência exclusiva do fiscal do contrato 
do IFBA – Campus Valença, a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos do 
Convite e demais requisitos. 
 
16. PAGAMENTO 
 

16.1 - O IFBA emitirá Empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem 

adquiridos. 

 
16.2 - O pagamento far-se-á de uma única vez em até 30 dias após a aprovação final 
dos serviços executados. 

 
17. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
17.1 - Cabe ao IFBA a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e 
referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados. 



 
17.2 – Emitir Nota de Empenho; 

17.3 - Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e 
possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas. 

17.4 - Notificar, por escrito, à contratada a ocorrência de quaisquer imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

17.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por um representante 
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 

17.6 - Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, desde que cumpridas 
todas as formalidades e exigências estabelecidas neste Ato Convocatório; 

17.7 - Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do objeto deste Convite. 
 
18. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
18.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de 
acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA. 
 
18.2. Apresentar profissional regularmente inscrito no Conselho profissional para o 
objeto do presente Convite, a fim de executar os serviços contratados. 
 
18.3 - Manter, durante a execução do objeto, as mesmas características e condições 
de habilitação e qualificação técnica apresentadas durante o processo licitatório, 
devendo, justificada e previamente, solicitar autorização ao Tribunal de Contas da 
União, para qualquer alteração que possa afetar o cumprimento de suas obrigações. 

18.4 - Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto deste Convite, de 
acordo com os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas; 

18.5 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes das 
obrigações assumidas em decorrência deste Convite; 

18.6 - Reportar ao IFBA  - Campus Valença imediatamente qualquer anormalidade, 
erro ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom 
andamento das atividades da Instituição; 

18.7 - Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer 
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos serviços objeto deste Convite, que 
eventualmente venham a ser solicitado pelo IFBA – Campus Valença; 

18.8 - Corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
conforme prazo definido por esta; 

18.9 - A contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se 
por qualquer ônus decorrente desses fatos. 

 
19. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
19.1 - O IFBA reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos 
licitantes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização: 

a. Adiar a data de abertura da presente licitação; 

b) alterar as condições do Convite, e outros elementos que digam respeito a presente 
licitação. 



 
19.2 - A licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e fundamentado. 
 

19.3 - Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de ofício por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, a licitação será 
anulada, induzindo a anulação do contrato, se houver. 
 
19.4 - O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em 
contraditório e ampla defesa dos licitantes que dela participarem. 
 
20. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

20.1 - É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente 
Convite por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 2 
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento e abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta. 

20.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatório perante a 
Administração do IFBA – Campus Valença o licitante que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

20.3 -  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar 
deste Convite até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 
21. DO TERMO DE CONTRATO 
 
21.1 - Sem prejuízo do disposto da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução 
dos serviços será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já 
especificadas neste Ato Convocatório. Quaisquer condições apresentadas pela 
adjucatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a 
ser assinado. 
 
22. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 
 
22.1 - O IFBA – Campus Valença convocará oficialmente a adjucatária, durante a 
validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o 
contrato sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 
22.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela adjucatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração do IFBA – Campus Valença. 
 
22.3 - É facultado à Administração do IFBA, quando a convocada não assinar o 
referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes 
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 
preços atualizados, ou revogar este Convite, independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 



22.4 - A recusa injustificada da adjucatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do IFBA – 
Campus Valença, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
23. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. 

23.2. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste convite, seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos 
administrativos e das Normas Gerais e Especiais determinadas e citadas no Convite. 

23.3. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente certame é o da 
Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 

 

Valença-BA, 19 de novembro de 2012. 

 
 
 

Itana Negrão Barbosa Souza 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 
Márcia Gabriela Souza Lima                                  Eliana do Nascimento Andrade Pinto 
               Membro                                                                     Membro   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

ITEM 
D DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS SERVIÇOS A SEREM 

CCONTRATADOS UN. QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL  

01 

Objeto: Contratação de empresa 

prestadora de serviços contábeis 

Local de Entrega: Campus - Valença - 

Setor: PROFROTA 

Descrição Detalhada: 

Serviço de treinamento técnico dos 

Cooperados nas atividades econômicas 

das Cooperativas, durante 12 meses, 

envolvendo as seguintes atividades por 

cooperativa: Elaboração de 01 fluxo de 

caixa mensal e 01 Demonstração de 

Resultados mensal; 02 Visita mensal a 

cooperativa para acompanhamento dos 

treinados e analise de informações, 

reunião mensal com corpo técnico e 

coordenação da incubadora para analise 

do desenvolvimento das atividades, 01 

elaboração de relatório de atividades e 

parecer situacional da cooperativa, o 

acompanhamento em 2012. 

Experiência em Economia solidária e / ou 

em Cooperativas. 

Base: ITCP / Salvador 

Atuação: COOMPI – Itacaré 

                 COOPESC – Arembepe/Camaçari 

 
UN 

 
01 

 
R$14.400,00 

 
R$14.400,00 

TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 14.400,00 

 
 

 
 
 



ANEXO II 

            

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO 

 

                                                                  

DECLARAÇÃO 

 

 

 

          (nome da sociedade) ____________________________, 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. 

 

( a ) ______________________________________________ 

 

 

nome e número da identidade do declarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO III 

 
MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

REF. ( Identificação da Licitação) 

 

____________________________________ 

 

_______________________________________________________, inscrito 
no CNPJ Nº_________________________________________, por intermédio 
de seu representante legal, identidade Nº ___________________________ e 
do CPF nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (  ). 

 

 

____________________________________________ 

DATA 

 

 

_____________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO IV 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2012 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 
– CAMPUS VALENÇA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA DUAS 
COOPERATIVAS DE PESCADORES (COOMPI 
E COOPESC) LIGADAS AO PROGRAMA 
PROFROTA PESQUEIRA, COORDENADO 
PELO IFBA – CAMPUS VALENÇA, CONFORME 
CONVITE Nº 03/2012, PROCESSO Nº 
23280.000460/2012-DV. 

 

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de XXXXXX, o Instituto Federal da Bahia, sediado Rua 
Vereador Romeu Agrário Martins, S/N, Tento/Valença/Bahia, doravante denominada apenas 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, Prof. EGBERTO HEIN DA 
SILVA, RG n.ºXXXXXXX/SSP/BA, e a Sociedade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF 
n.ºXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Brasileiro, RG nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº. XXXXXXXXXX-XXXX, CRC XXXXX/BA, 
celebram o presente Contrato, decorrente do Convite Nº 03/2012, Processo Nº 
23280.000460/2012-DV, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato, a contratação de serviços contábeis para duas 
Cooperativas de pescadores (COOMPI e COOPESC) ligadas ao Programa Profrota Pesqueira, 
coordenado pelo IFBA – Campus Valença; conforme Convite Nº 03/2012, Processo Nº 
23280.000460/2012-DV e em seus anexos, que passam a integrar este instrumento como se 
nele transcritos estivessem. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 

Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços, dentro das normas deste Contrato; 

Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e esclarecimentos possíveis 
que eventualmente venham a ser solicitado sobre os serviços; 

Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de representante 
especialmente designado para essa função; 

Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realização de alterações/modificações de todos os 
projetos e seus elementos, para atender a interesses próprios ou de normas técnicas e 
legislativas; 

Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada; 

Aplicar as sanções administrativas contratuais. 



Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser 
assinado por comissão designada pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento do IFBA, 
após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no 
art. 69 da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na 
legislação pertinentes, as seguintes: 

1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços 

sejam entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pela Carta Convite; 

2. Apresentar profissional para a função integrante desse contrato, devidamente habilitado para 
o exercício da profissão por Conselho profissional competente que tenha vínculo aceito pela 
CONTRATANTE, para execução dos serviços, CONFORME CONVITE Nº 03/2012, 
PROCESSO Nº 23280.000460/2012-DV. 

3. Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à execução 
deste Contrato dentro das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as 
informações técnicas adicionais, fornecidas pela Administração do IFBA. 

4. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia 
dos documentos de quitação; 

5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente 
contrato, em até 25% do valor inicial deste contrato; 

6. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 
pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato; 

7. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

O presente Contrato é no valor global de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com os valores 
especificados na Proposta apresentada no Convite nº. 03/2012. O preço contratado será fixo e 
irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização. 

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão 
à conta dos recursos consignados na Natureza da Despesa XXXXXX, UG Pagadora XXXXXX, 
Fonte de Recursos XXXXXX, Gestão XXXXX, PTRES XXXXXX, Plano Interno XXXXX, Notas 
de Empenho nº XXXXXXX no valor de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX). 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado integralmente após a entrega dos serviços contratados e 
aprovação pelo IFBA – Campus Valença. 

O pagamento será efetuado pelo IFBA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem 
Bancária. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O pagamento será processado até 30 dias após execução e 
entrega do serviço e aprovação do IFBA – Campus Valença.  

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante 
especialmente designado, doravante denominado Fiscal do Contrato, que poderá ser 



assessorado por Comissão especialmente designada e/ou empresa especializada a ser 
contratada para esse fim. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de 
seus agentes e prepostos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel 
cumprimento do objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo as 
etapas rejeitadas à nova verificação do Fiscal do Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 
serviços entregues, se em desacordo com os termos deste contrato. 

CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo do serviço será efetuado pelo Fiscal do 
Contrato que dará ciência à Direção do IFBA Campus Valença.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento 
irregular de qualquer das condições contratuais, a o Fiscal do Contrato lavrará relatório 
circunstanciado dirigido à autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades 
constatadas, e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis. 

PARÁGRAFO QUARTO – O Recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da 
Contratada pela perfeita adequação técnica do serviço. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do Contrato será de até 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
admitida à prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações 
acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. 

Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 

O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do 
recebimento, pela CONTRATADA, da Nota de empenho autorizando o início dos trabalhos a 
ser emitida pela CONTRATANTE. 

1. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de 05 (cinco) dias, contado a 
partir da comunicação escrita da CONTRATADA informando que os serviços foram 
concluídos, após verificar o atendimento das condições contratuais. 

2. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 15 (quinze) dias, contado a 
partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, 
comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que não haja 
pendência a solucionar. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução do serviço ora licitada, observará os prazos e as etapas 
previstas no Cronograma aprovado pelo IFBA. 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX (XXXXXX), correspondente a 2 
% do valor do Contrato, na modalidade de fiança bancária. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para 
corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes 
da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer 
obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos 
casos de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE. 



SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou 
pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, 
somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive 
recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados. 

SUBCLÁUSULA SEXTA – Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por 
igual período. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. advertência; 

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

IV. 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 resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de 
caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente 
comprovada perante a CONTRATANTE. 

As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA 
não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus 
créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices 
aprovados para atualização dos débitos fiscais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a 
execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, 
dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às serviços 
realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada à 
defesa prévia. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Aplica-se ao presente Contrato as modalidades 
de rescisão disposta no art. 79, combinado como os artigos 77 e 78 da Lei Nº 
8.666/93, com alteração posterior e em especial: 

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da 
CONTRATADA; 

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a 
execução deste pacto; 

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, 
sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com 
antecedência de 30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados 
até a data comunicada no aviso de rescisão. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da União, por extrato, será providenciada 
até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
daquela data, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão supridos pela legislação específica; 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
do acordo entre elas Celebrado.  

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de 
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que 
a tudo assistiram. 

XXXXXXX, ____de_____________ de 2012 

. 

__________________________________________________ 

Professor EGBERTO HEIN DA SILVA 

DIRETOR GERAL 

 

____________________________________________________ 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

                     ___________________________________ 
                     CPF. 
                      ___________________________________ 
                     CPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

 

   AVISO DE RECEBIMENTO  

 

CARTA CONVITE Nº 03/2012 

 

Acusamos o recebimento da Carta Convite nº 03/2012, nesta data, que nos foi encaminhada 

pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – 

CAMPUS VALENÇA, para contratação de empresa prestadora de serviços contábeis para 

duas Cooperativas de pescadores (COOMPI e COOPESC) ligadas ao Programa de 

Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional – Profrota 

Pesqueira, coordenado pelo IFBA – Campus Valença. 

 

 Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 28 de novembro de 2012, 

às 14h30min, horário de Brasília (13h30min-horário local), na Sala de Reuniões da 

DIRETORIA do IFBA - Campus Valença, situado na Rua Vereador Romeu Agrário 

Martins S/N, Tento, Valença-BA. 

 

  

(  ) A empresa interessada retirou o Convite no site www.valenca.ifba.edu.br ou 

www.comprasnet.gov.br; ou na sede do Campus Valença, conforme dispõe o § 3º do artigo 22 

da Lei 8.666/93.  

 

 

_________________________________________.  

Local e Data  

 

 

______________________________________.  

Responsável pelo recebimento 

Carimbo da empresa com CNPJ 

 

 

OBS: As empresas interessadas, inclusive as que retirarem este Convite 
nos sites ou forem convidadas por e-mail, poderão enviar este aviso de 
recebimento para: gecom-val@ifba.edu.br, com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
 

http://www.valenca.ifba.edu.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:gecom-val@ifba.edu.br

