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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rodovia BA 148, km 04, n°. 1800 - Bairro Vila Esperança - CEP 44900-000 - Irecê - BA - www.portal.ifba.edu.br

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0735865/2018

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS
IRECÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 
 

EDITAL CONCORRÊNCIA  Nº 01/2018
Processo Administrativo n°  23460.000490/2018-60 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, CAMPUS IRECÊ por meio da
Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 154 de 08 de Dezembro de 2017, realizará licitação,
na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e
9.636/1998, pelo  Decreto-lei nº 9.760/1946 e pelo Decreto nº 3.725/2001, e, ainda, de acordo com as
condições estabelecidas neste Edital.

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

1.1. Às 10 horas, do dia 14, mês Agosto, do ano 2018, na sala de Reuniões do IFBA Campus Irecê
localizado no endereço Rodovia BA 148, Km 04, nº 1800, Vila Esperança, Irecê-BA, CEP 44.900-
000, terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a
abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, e posteriormente os envelopes
contendo a proposta.

1.2. Na data e horário marcados para a sessão, os participantes devem comparecer com documento
que o identifique e o credencie legalmente como representante da licitante, muidos de RG e CPF,  e
com os envelopes de habilitação e proposta de preços, que deverão ser entregues separadamente,
fechados e lacrados, e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

 

ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE

CONCORRÊNCIA Nº ........./20..
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ/CPF)
 
 
 

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA
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ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE
CONCORRÊNCIA Nº ........./20..

( RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE )
( CNPJ/CPF )

 

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto concessão de uso de área física para exploração dos
serviços de reprografia (cópia, impressão, digitalização, encardenação, plastificação e atividades
afins), para atendimento à comunidade acadêmica (alunos, servidores e funcionários terceirizados) e
público externo, que frequentam as dependências do IFBA Campus Irecê, conforme especificações
constantes no Projeto Básico, que é parte integrante deste Edital e o atendimento as legislações
pertinentes ao ramo do objeto.

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. O objeto desta licitação não acarreta despesas a Unidade, não sendo necessário dotação
orcamentária.

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. A presente licitação é de participação exclusiva para microempresas, empresas de pequeno
porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas de consumo, tendo em vista o disposto nos arts. 42 a 45 e arts. 47 a 49 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e ao Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 
2015.

4.1.1. Poderão participar desta licitação os interessados (Pessoas Física ou Jurídica) cujo ramo
de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.1.2. O licitante interessado e que não esteja cadastrado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, no caso de ser classificado como vencedor, deverá até a
assinatura do termo de cessão efetuar seu cadastro no SICAF.

4.2. Não poderão participar desta licitação:

4.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;

4.2.2.   Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com o órgão
ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de
1993 e art. 7º da Lei 10.520/02;

4.2.3.   Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4.   Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.5.   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);

4.2.6.   Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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5. HABILITAÇÃO

5.1. A Habilitação, apresentada no envelope nº 1, contendo em cópias autenticadas, ordenados,
devidamente identificados, numerados, rubricados e ou assinados pelo licitante, os seguintes
documentos:

5.1.1. Habilitação Júridica;

5.1.1.1. Identidade e CPF do licitante, ou caso seja, dos dirigente(s), sócio(s) e
Representate (s) legal (is);

5.1.1.2. Se for o caso, Identidade e CPF do cônjuge/companheiro(a) do licitante, dos
dirigente(s), sócio(s) e Representate (s) legal (is);

5.1.1.3. Se for o caso, Certidões de Casamento, de União Estável, Separação Judicial,
de Óbito, etc;

5.1.1.4. Ato constitutivo, sendo a depender do caso, o Contrato Social e suas alterações,
Estatuto e registro no órgão competente com a última Ata de Eleição de Dirigentes ou
Registro Comercial da Firma, em caso de empresa individual;

5.1.1.5.  Inscrição CNPJ;

5.1.1.6. O licitante, pessoa física deve apresentar inscrição do órgão municipal, como
profissional autônomo, na atividade que se licita.

5.1.2. Reguraridade Fiscal e Trabalhista;

5.1.2.1. Certidão Negativa Válida de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;

5.1.2.2. Certidão Negativa Válida do Estadual e Municipal;

5.1.2.3. Certidão Negativa Válida do FGTS;

5.1.2.4. Certidão Negativa Válida do TST;

5.1.3. Qualificação Economica;

5.1.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social
assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, acompanhado de Certidão negativa de falência.

5.1.3.2. Declaração do I.R.P.F. ou Declaração de Renda assinado por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, que demonstre a capacidade financeira do licitante em assumir as
obrigações contratuais;

5.1.4 Declarações e Atestados;

5.1.4.1. Atestado de Vistoria;

5.1.4.2. Declaração 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.

5.1.4.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

5.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato.
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6. DA PROPOSTA

6.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, que deverá conter os seguintes documentos:

6.1.1. Carta de Apresentação da proposta conforme modelo em anexo, com os dados do
licitante, devidamente assinada, e valores em moeda nacional;

6.1.2. Relação dos serviços além do minimo exigido que serão comercializados com a
respectiva tabela de preços que serão praticados (modelo em anexo).

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, após o
credenciamento dos participantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os
Envelopes nº 01 e nº 02 e procederá à abertura da licitação.

7.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem
o bom andamento dos trabalhos.

7.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido,
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou
proposta de preços apresentadas.

7.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 -
Documentos de Habilitação.

7.3.1 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

7.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão
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:

7.4.1. SICAF, se for o caso;

7.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

7.4.3. 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).

7.5. 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.

7.6. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.

7.6.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências
previstas neste instrumento convocatório.

7.6.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a
reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já
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rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída
a fase de habilitação.

7.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão
desfavorável do recurso.

7.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 -
Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

7.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao
ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

7.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou
só conhecidos após o julgamento.

7.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio
deste Instrumento Convocatório.

7.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação
de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

7.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

7.12. Será considerado inabilitado o licitante que:

7.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo
de validade e/ou devidamente atualizados,  ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

7.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

7.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento
do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das
propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

7.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será do tipo MENOR PREÇO para os itens de serviços mínimos
exigidos, sendo ultilizado a formula de MAIOR DESCONTO, de acordo com o percentual
ofertado em relação à tabela de preços médios descritas no projeto básico.
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8.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes.

8.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

8.5. As propostas serão classificadas em ordem decrescente de preços propostos.

8.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o critério de classificação dar-se-á conforme o
§ 2º do art. 45 da LLC;

8.7. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo
de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.

8.8. Será desclassificada a proposta que:

8.8.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, ou diferente
do modelo proposto em anexo;

8.8.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

8.8.3. Apresentar proposta de preço manifestamente inexequível;

8.8 .4 . Não apresentar a relação dos serviços além do minimo exigido que serão
comercializados com a respectiva tabela de preços que serão praticados (modelo em anexo)

8.8.4.1. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da
data do resultado para entregar a relação ou comunicado informando que não possui
interesse em ofertar mais serviços além do minimo exigido.

8.9. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos
demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

8.11. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do
resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor.

8.12. O resultado do certame será divulgado no site do IFBA Campus Irecê e em Diário Oficial da
União.

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das
propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.

9.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessário à interposição de recursos.

9.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse
público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
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9.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Presidente da Comissão de Licitação no endereço
do IFBA Campus Irecê;

9.5. O recurso será dirigido à o Diretor Geral do Campus, por intermédio do Presidente da Comissão
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

 

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo
de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93.

10.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.2. O contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco)
dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

10.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem de classificação e
mantidas as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital e demais normas legais pertinentes.

10.4. Após a assinatura do Contrato, a Contratada possui no máximo de 30 dias para iniciar a
execução dos serviços;

 

11. DO REAJUSTE

11.1. A forma reajuste contratual esta previsto no Termo de Referência, ANEXO I deste edital.

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

12.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos,
na proposta apresentada e no Termo de Referência (Anexo I).

 

13. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.

 

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento da taxa referente ao consumo de energia elétrica será mensal, devendo ser
adimplido até o 10º (décimo) dia útil  do  mês  subsequente  ao  de  competência, por meio de boleto
GRU entregue a CONTRATADA com 15 dias de antecedência ao vencimento.

14.2. O valor da da taxa referente ao consumo de energia elétrica, a ser paga mensalmente, será o
valor R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
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14.3. O  atraso  no  cumprimento  desta  obrigação  acarretará  para  a  CONTRATADA  multa  de
2% (dois por cento) ao mês sobre o valor a ser pago, acrescido de juros de mora de 0,33% (trinta e
três centésimos por cento) ao dia, a ser contabilizado no período correspondente ao atraso.   
14.4. O não pagamento após 30 (trinta) dias contados  do vencimento do prazo, sem motivo
justificado  e  aceito  pelo IFBA/Campus Irecê,  poderá acarretar a  extinção  do  contrato, 
independente  da cobrança dos valores devidos.

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no
decorrer da contratação:

         a) Inexecutar total ou parcialmente o Contrato;

         b) Apresentar documentação falsa;

         c) Comportar-se de modo inidôneo;

         d) Cometer fraude fiscal;

         e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, Termo de referência e seus anexos.

15.2. O IFBA poderá, em conformidade com o disposto nos art.s 87 e 88 da LLC, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de licitar e contratar com o IFBA;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

15.2.1. A advertência será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, quando
houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive
das recomendações ou determinações da Fiscalização.

15.2.2. As multas, calculadas sobre o valor do Contrato, deverão ser aplicadas, após regular
processo administrativo e descontadas das garantias instituídas e serão:

15.2.2.1. De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor global da taxa, por queixa
fundamentada da comunidade, com relação à má prestação dos serviços.

15.2.2.2. De 1,0% (um ponto percentual) do valor global da taxa, por majorar os preços
aplicados, acima do mercado contíguo ao IFBA.

15.2.2.3. De 2,0% (dois por cento) do valor mensal da taxa por atraso no pagamento
mensal das obrigações.

15 .3 . As multas previstas no subitem 15.2.2 serão independentes, podendo ser aplicadas
cumulativamente, não impedindo, contudo que o IFBA, venha a rescindir unilateralmente o Contrato
e aplique as outras sanções previstas neste item 15.

15.4. Caso o valor das multas aplicadas seja superior 10 vezes ao valor global da taxa, além da perda
desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença que será descontada dos pagamentos
devidos ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.5. Em havendo reincidência da infração punida anteriormente com Advertência, será aplicada
multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor global da taxa ou na sua rescisão.

15.6. A CONTRATADA não incorrerá na multa referida no item b do subitem 15.2, na ocorrência
de caso fortuito ou de força maior, ou fato de Administração do IFBA.
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15.7. A suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o IFBA serão declarados em
função da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda as circunstâncias e o interesse
do IFBA e não poderá ter prazo superior a 2 (dois) anos.

15.8. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de
competência exclusiva do Ministro da Educação, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vistas ao processo.

15.9. A autoridade administrativa responsável pela fiscalização dos trabalhos, em nenhuma hipótese,
poderá omitir-se da aplicação das penalidades previstas, notadamente das estabelecidas no subitem
15.2, salvo ocorrência de caso fortuito, força maior ou fatos da Administração do IFBA.

 

16. DA IMPUGNAÇÃO

16.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.

16.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

16.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da
Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.

16.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço do IFBA Campus
Irecê e dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. O valor apresentado na proposta de preço e de inteira responsabilidade do proponente, não
podendo o licitante, argüir omissões, enganos e erros para alterar posteriormente o seu valor.

17 .2 . Podera haver a qualquer tempo a inclusão na relação de novos serviços a serem
comercializados, alem do mínimo exigido, devendo ser enviada a nova lista para autorização da
Administração.

17.3. O reajuste dos preços dos itens comercializados, alem do mínimo exigido, poderão ser
realizados a qualquer momento, desde que permaneçam compatíveis com o do mercado contíguo ao
IFBA Campus Irecê, e que tenha sido solicitado formalmente a Administração do Campus e
autorizado pela Autoridade Competente.

17.4. Nos períodos superiores a 15(quinze) dias decorrentes de paralisações, greves e férias de
professores e alunos,  a CONTRATADA terá redução de 50% do valor da taxa mensal.

17.5. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

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

17.7. 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.
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17.8. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.

17.9. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

17.10. 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 e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da Comissão em sentido contrário.

17.11. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

17.12. As normas que disciplinam este certame 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.

17.13. 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.

17.14. 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.

17.15. Sera exigido critério rigoroso de desempenho e qualidade, e o atendimento as legislações
pertinentes ao ramo do objeto.

17.16 O licitante vencedor deverá manter durante a vigência do contrato as exigências necessárias a
sua habilitação;

17.16.1 O licitante vencendor pessoa fisica terá até 90 dias após assinatura do contrato para
apresentar inscrição no CEI (Cadastro Específico do INSS);

17.16.2  O licitante vencedor pessoa fisica poderá a qualquer momento formalizar sua
atividade para Pessoa Jurídica (MEI, ME ou EPP).

17.17. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

17.18. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666,
de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

1 7 . 1 9 . O Edital está disponibilizado, na íntegra, no site do IFBA Campus Irecê
(https://portal.ifba.edu.br/irece), e também poderá ser lido e/ou obtido na sala da Coordenação de
Licitação, Compras e Contratos, Pavilhão Administrativo, situado no IFBA Campus Irecê, nos dias
úteis, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h., mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

17.19.1. Pedidos de informações e esclarecimentos relativos a licitação podem ser feitas
através do email compras-irece@ifba.edu.br, ou pelo telefone (74) 3688-6702 / 3688-6707,
sendo que a ligação deve ser realizada nos dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 13h às
17h.

17.20. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária da Bahia -
Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.

https://portal.ifba.edu.br/irece
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17.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

17.21.1. ANEXO I – Termo de Referência;

17.21.2. ANEXO II - Modelo de Apresentação da Proposta;

17.21.3. ANEXO III - Modelo de Relação de Serviços e Preços a Serem
Comercializados;

17.21.4. ANEXO IV - Modelo de Atestado de Vistoria;

17.21.5. ANEXO V - Modelo Declaração que não Emprega Menor;

17.21.6. ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação;

17.21.7. ANEXO VII - Modelo do Contrato.

 

 

Irecê- Ba, 09 de Junho de 2018

 

 

EZEQUIAS MAGNO DO OURO NETO
Presidente da Comissão de Licitação

 
 

PAULA PIRES MARTINS
Membro

 
 

ANA PAULA ALECRIM MACHADO
Membro

 
 

ROBÉRIO BATISTA ROCHA
Diretor Geral
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