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Edital nº 1 do campus de Irecê de 25 de janeiro de 2023.

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

(Processo Administrativo nº 23460.001304/2022-96)

 

Torna-se público que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA -
CAMPUS IRECÊ, por meio do(a) da Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 117 de 24 de Agosto de 2022,
sediado na Rodovia BA 148, Km 04, nº 1800, Bairro Vila Esperança, Irecê-BA, CEP 44.900-000, realizará licitação na
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº
03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
 
Data da Sessão: 08/02/2023
Horário de Início da Sessão: 09h00 (nove horas) - considerado o Horário de Brasília e a tolerância máxima de 10
minutos.
Local: IFBA - CAMPUS IRECÊ - Rodovia BA 148, Km 04, nº 1800, Bairro Vila Esperança, Irecê-BA, CEP 44.900-
000
Critério de Julgamento: menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário
 
1. DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a concessão não onerosa de uso do
espaço físico do Refeitório para exploração por pessoa jurídica especializada no ramo de
Cantina/Lanchonete/Restaurante visando a manutenção do fornecimento continuado de alimentação à comunidade do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA - Campus Irecê, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1  Essa contratação não gera despesas à unidade contratante.
 
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 Será admitido o credenciamento de apenas um representante por empresa licitante. Após o credenciamento o
representante da licitante estará autorizado a participar ativamente deste procedimento licitatório, significando dizer
que somente os credenciados poderão participar da fase de lances verbais, negociar preços e declarar intenção de
interpor recurso, enfim, representar a licitante durante as reuniões referentes a esta licitação. 
3.2 Os licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a), na data marcada para abertura da sessão pública, para
credenciamento. O representante deverá estar munido dos seguintes documentos, que deverão ser apresentados FORA
DE QUALQUER ENVELOPE: 

https://sei.ifba.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQz5oOd9coYdMk3D398oMOckiIwzLz9oLtV-hl6xoiq7s


3.2.1 Carta de Credenciamento (Anexo IX), caso não apresente procuração;
3.2.2 Estatuto ou Contrato Social, a fim de verificar a pertinência e a compatibilidade entre finalidade/objetivo
social e o objeto deste Pregão. 

3.2.2.1 Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, ou seu
credenciamento se dará através da leitura do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.2.3 Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, desde que válido em todo o Território Nacional,
acompanhado de cópia legível. 
3.2.4 Instrumento público de procuração ou instrumento particular, com firma reconhecida com poderes para
formular ofertas e lances de preços e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da
representada. No caso da licitante optar por não apresentar a Carta Credenciamento, conforme item 5.2.1, acima. 
3.2.5 Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo X). 
3.2.6 Declaração de que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, se for o caso, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido arts. 42 e 43 da Lei
Complementar nº 123/2006, e de que não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses de exclusão desse
regime diferenciado, arroladas no § 4º do art. 3º da mesma Lei (Anexo XI). 

3.3 Caso o credenciado seja substituído no decorrer da licitação, deverá ser apresentada nova Carta de
Credenciamento, na forma dos subitens anteriores. 
3.4 Caso a licitante opte por não designar um representante legal para participar da sessão pública, os envelopes
referentes à habilitação e à proposta de preços poderão ser encaminhados ao(à) Pregoeiro(a), no endereço: IFBA -
Campus Irecê, Rodovia BA 148, Km 04, nº 1800, Bairro Vila Esperança, Irecê-BA, CEP 44.900-000, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a), por via postal com aviso de recebimento, ou por qualquer outro meio de entrega que não
comprometa o caráter sigiloso da proposta. 
3.5 O Representante da licitante que não se credenciar perante o(a) Pregoeiro(a), ficará impedido de participar da fase
de lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante as
reuniões referentes a esta licitação. 

3.5.1 Na hipótese do subitem 3.4, a licitante ficará apenas excluída da fase de lances verbais, sendo mantido o
valor apresentado na sua proposta escrita para efeito de ordenação e apuração do menor preço do cardápio. 

3.6 O instrumento de credenciamento e as declarações constantes deste item serão juntados ao processo da licitação. 
3.7 As licitantes, na mesma ocasião do credenciamento, deverão apresentar ENVELOPES SEPARADOS
(ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA e ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO), devidamente fechados, com os
documentos exigidos, respectivamente, nos itens 5 (PROPOSTA) e 7 (HABILITAÇÃO) deste edital. 
3.8 Os dois envelopes deverão conter, na parte externa, as seguintes informações pertinentes à licitação: N° do Pregão;
Data de realização; Horário; Razão Social da Empresa; N° do CNPJ; Endereço; Telefone. 
3.9 Não serão aceitos documentos de credenciamento, de proposta ou de habilitação enviados por fax ou e-mail ou
aplicativo de mensagem. Só serão considerados os documentos para participação na licitação, se entregues
diretamente ao(à) Pregoeiro(a), até horário determinado neste Edital para abertura da licitação, por via postal com
aviso de recebimento, ou por qualquer outro meio de entrega que não comprometa o caráter sigiloso da proposta. Os
envelopes recebidos pelo(a) Pregoeiro(a) fora das condições supracitadas serão devolvidos às empresas, sem ônus
para o IFBA Campus Irecê.
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1 Poderão participar do Pregão: 

4.1.1 Empresas com ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, e que atenderem a todas as
exigências, inclusive documentação constante deste Edital e seus anexos, em especial quanto à capacitação
técnica, a ser aferida na habilitação técnica, conjuntamente com a proposta de preço; 

4.1.1.1 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da legislação aplicável.
4.1.1.2 O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da categoria de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.1.1.3 A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela LC nº 123/2006 incorrerá
no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código Penal, sem
prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 



4.1.2 Poderá ser solicitado ao licitante cópia do contrato social e quaisquer documentos, devidamente
autenticados em cartório, a fim de diligenciar o ramo de negócio do licitante, bem como visitas em instalações da
licitante para aferir sua vivência no ramo de prestação de serviços a serem disponibilizados nos espaços físicos
objeto de futuro contrato de concessão;
4.1.3 As licitantes devem atender às condições deste Edital e apresentar os documentos nele exigidos, em original
ou reproduzidos por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas Ofícios competentes, ou por
servidor público lotado na Coordenação de Licitações e Compras do IFBA - Campus Irecê, à vista dos originais;

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário); 
4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº
5, de 2017.

4.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja
administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º,
inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de
2010); 

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços
contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão
ou função de confiança neste órgão contratante.
4.5 Como condição para participação no Pregão, o licitante apresentará (conforme item 3.2 deste edital) as seguintes
declarações: 

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias; 
4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores; 
4.5.5 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;
4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente;
4.5.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.5.8 que os serviços são 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, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e
neste Edital.
 



5. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 1)
5.1 A Proposta deverá ser elaborada com estrito atendimento às especificações insertas neste Pregão Presencial e seus
Anexos, conforme o Modelo da Proposta (Anexo IV), com observância aos requisitos a seguir determinados,
devendo, portanto: 

5.1.1. Apresentar preferencialmente nos moldes do Anexo IV, digitadas, sem alternativas, emendas, rasuras e
entrelinhas, em língua portuguesa, devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais, com
identificação da referida assinatura (nome completo). 
5.1.2. Indicar preços iguais ou inferiores aos apurados pelo IFBA. 
5.1.3. Os valores máximos dos itens que compõem o cardápio foram estabelecidos pela Administração,
considerando valores médios praticados no mercado, conforme Pesquisa de Preços 2725104. 

5.1.3.1. As condições de fornecimento e o cardápio, deverão seguir as exigências constantes do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital e demais anexos. 

5.1.4. Caso os valores sejam alterados em consequência de lances, fica a licitante detentora do lance vencedor
obrigada a apresentar nova proposta reformulada, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contados da solicitação
do IFBA - Campus Irecê. 

5.1.4.1. Os itens que apresentarem duas casas decimais, sendo o último número diferente de zero ou cinco,
serão feitos arredondamentos pela Administração em conjunto com o ganhador do certame, a fim de
viabilizar a comercialização. 
Exemplos: 
- R$ 2,33, ficará R$ 2,35 
- R$ 3,92, ficará R$ 3,90 
- R$ 3,17, ficará R$ 3,20

5.1.5. O pagamento correspondente aos serviços regulares de lanches/refeições, oferecidos aos USUÁRIOS do
Refeitório, poderá ser cobrado em espécie, vale (cartão) refeição, cartão de débito e/ou pix que será efetuado
diretamente pelo usuário à Cessionária, que deverá ter caixa próprio, com equipamento de emissão de cupom
fiscal, conforme Resolução SEF n° 2.926/98, salvo em comprovada isenção do uso de equipamento pelo órgão
fiscalizador da Secretaria Estadual da Fazenda. Poderá constar da proposta essas informações, caso haja omissão,
será considerado o estabelecido neste Edital. 

5.1.5.1 Além das formas previstas no item 5.1.5, poderão ser estabelecidas outras formas de pagamento a
serem acordadas entre os usuários e a cessionária.

5.1.6. Informar o prazo para execução dos serviços (início de funcionamento do Refeitório), conforme Termo de
Referência: que será a contar da assinatura do Contrato ou de data definida em comum acordo entre as partes,
mediante justificativa da Contratada, não podendo esta ultrapassar 15 (quinze) dias da data de assinatura do
contrato. Na ausência de indicação expressa deste prazo, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo
mencionado neste Edital. 
5.1.7. Informar o prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente
indicado o prazo mencionado neste Edital, conforme art. 6º, da Lei nº 10.520/2002. 
5.1.8. Se for necessário, será realizada diligência junto aos órgãos competentes, com vistas a verificar a
autenticidade da documentação apresentada pelas licitantes, em conformidade com o art. 43, § 3º, da Lei nº
8.666/93. 
5.1.9. Informar a razão social, o CNPJ, o endereço completo e os meios de comunicação disponíveis para contato
(nº fax, telefone, e-mail, SAC, etc.)
5.1.10. A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento por escrito dirigido ao(à)
Pregoeiro(a), antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 
5.1.11. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos serviços será interpretada como não
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
5.1.12. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
5.1.13. O CNPJ indicado nos documentos da proposta e da habilitação deverá ser o mesmo da licitante que
efetivamente vai prestar os serviços objeto da presente licitação. 
5.1.14. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato (Anexo XIV),
podendo, sem que caiba indenização, ser rescindida antes de seu término, desde que por razões de interesse

https://sei.ifba.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5TLhdi0WkPJ_fOuLseH-RcG6t6R4dP24IHF7sG8QsgsdhGmfYPAxsKpkMEsVYPlXVYhzm8WqyLeaoTmEWW8Op88


público, conveniência administrativa ou por superveniência de norma legal. 
5.1.15. Não serão admitidas propostas ou documentações enviadas por e-mail ou aplicativo de mensagem. Os
envelopes remetidos por remessa postal ou por qualquer outro meio de entrega que não comprometa o caráter
sigiloso da proposta só serão considerados quando entregues diretamente ao(à) Pregoeiro(a), até horário
determinado neste Edital para abertura da licitação e deverão ser postados via modalidade AR - Aviso de
Recebimento e encaminhados à Coordenação de Licitações e Compras do IFBA Campus Irecê, Rodovia BA
148, Km 04, nº 1800, Vila Esperança, Irecê-BA, CEP 44.900-000. Os envelopes recebidos pelo(a) Pregoeiro(a)
fora do horário estabelecido no preâmbulo ou, de qualquer maneira, em desacordo com as condições supracitadas
serão devolvidos às empresas sem ônus para o IFBA - Campus Irecê.

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
5.4 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os
serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
5.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas
federais, quando participarem de licitações públicas.  

5.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.

 
6. DA VISTORIA 
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração dos serviços da Cessionária, o licitante PODERÁ realizar vistoria
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor(a) designado(a) para esse fim, de
segunda a sexta-feira, de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo(s) telefone(s) (74) 3688-6702 / 6709 / 6707. 
6.2. O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil
anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado
6.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora
assumir eventuais ônus decorrentes.
 
7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2) 
7.1 A habilitação das licitantes cadastradas no SICAF será verificada por meio do sistema online de documentação
complementar especificada neste Edital. 

7.1.1 Caso a documentação relativa à regularidade fiscal federal encontrar-se vencida no SICAF, o(a)
Pregoeiro(a) verificará, através dos sítios oficiais, a regularidade da documentação relativa à Fazenda Nacional
(Receita Federal e Dívida Ativa), ao sistema da Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS. 
7.1.2 Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

7.1.2.1 Quanto à REGULARIDADE FISCAL:
7.1.2.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
7.1.2.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, comprovada mediante fornecimento de
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
(Decreto nº 6.106/08), referente a situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e
abrange inclusive contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 



7.1.2.1.3 Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, comprovada através de apresentação do Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal.
7.1.2.1.4 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede da licitante. 

7.1.2.2 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atende todas as
demais exigências do edital.
7.1.2.3 As Microempresas (ME) e as EPP (Empresas de Pequeno Porte) deverão apresentar toda
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, na forma abaixo:

7.1.2.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será
habilitada, juntamente com as demais, passando a verificação do Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO,
se apresentar a melhor proposta e esta for considerada aceitável, será declarada vencedora, nos
termos do §1º, do art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006. 
7.1.2.3.2 Ocorrendo a hipótese do item supracitado (7.1.2.3.1), o(a) Pregoeiro(a) dará ciência aos
demais licitantes dessa decisão e intimará a licitante vencedora para promover a devida
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
7.1.2.3.3 A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei
nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.

7.2 Todas as Licitantes deverão incluir no Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO a seguinte documentação, quanto à
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.2.1 Atestado de Capacidade Técnica, expedido(a) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que executa ou executou a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições.
7.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
empresária, sendo que, no caso de sociedade por ações, o mesmo deverá vir acompanhado dos documentos de
eleição dos administradores.
7.2.3 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. 
7.2.4 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada do documento comprobatório
da Diretoria em exercício. 
7.2.5 Declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições da licitação e da execução dos serviços,
bem como das normas técnicas e legislação que tratam do assunto. 
7.2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, a fim de comprovar
situação regular junto ao referido Órgão, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho. 
7.2.7 Comprovação de inexistência de registros impeditivos da contratação por improbidade administrativa, no
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNJ).
7.2.8 O(A) Pregoeiro(a) realizará consultas ao SICAF e ao CEIS (art. 1º, parágrafo único, da Portaria CGU nº
516/2010) para aferir o impedimento de licitar e contratar com o Poder Público.
7.2.9 A penalidade prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, registrada no SICAF ou no CEIS, somente
inabilitará a licitante se tiver sido aplicada pelo IFBA, conforme disposto no art. 40, §1º, da IN MPOG nº
02/2010 e no Acórdão nº 842/2013 do Plenário do TCU. 
7.2.10 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento(s) em substituição aos documentos
exigidos no presente edital de Pregão Presencial e seus Anexos.

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 Os trabalhos das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes, bem como de todo rito da licitação,
obedecerão aos seguintes trâmites:

8.1.1 Na reunião de abertura, na data, horário e local definidos neste Edital, após o credenciamento dos licitantes
presentes e entrega de todos os envelopes, o(a) Pregoeiro(a) verificará a possibilidade de participação de cada



licitante presente, de acordo com o item 4 deste Edital.
8.1.2 As licitantes que não forem julgadas aptas, conforme subitem 8.1.1, serão impedidas de participar do
certame e terão seus envelopes devolvidos ainda fechados, podendo, caso queiram, aguardar o final da sessão
para, igualmente com todos os participantes, manifestar intenção de recorrer.
8.1.3 O(A) Pregoeiro(a) procederá à abertura dos envelopes nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL das licitantes
consideradas aptas a concorrer.
8.1.4 O(A) Pregoeiro(a) verificará a conformidade das propostas de preços com as exigências constantes deste
Edital e seus Anexos.
8.1.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, seus Anexos ou que
contiverem vícios ou defeitos insanáveis capazes de dificultar o julgamento.
8.1.6 As propostas classificadas serão ordenadas pela ordem de maior vantagem.

8.1.6.1 A proposta de maior vantagem será considerada a de menor preço global ofertado no valor total do
cardápio.

8.1.7 Serão selecionadas as propostas mais vantajosas em ordem decrescente de valor até limite de 10% (dez por
cento) com relação à primeira colocada.

8.1.7.1 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições do subitem
8.1.7, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas subsequentes até o máximo de 03 (três) para que
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os lances oferecidos nas propostas
escritas.

8.1.8 Selecionadas as propostas de maior vantagem, conforme subitens 8.1.6, 8.1.6.1, 8.1.7 e 8.1.7.1 o(a)
Pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do
autor da proposta classificada com o MAIOR PREÇO GLOBAL ofertado (dentre 03 classificadas) e os demais
em ordem decrescente de valor. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio para
determinação do proponente que oferecerá o primeiro lance.
8.1.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e manutenção do último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de
ordenamento das propostas.
8.1.10 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço global e o valor total máximo fixado neste Edital para a contratação.
8.1.11 Não poderá haver desistência dos lances oferecidos, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades
previstas neste Edital e na legislação pertinente.
8.1.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas exclusivamente pelo critério de menor
preço global, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto, valor,
exequibilidade e a correta composição de custos, decidindo motivadamente a respeito.
8.1.13 O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com a licitante vencedora para que seja obtida maior
vantagem para a Administração.
8.1.14 Para efeito de julgamento do Pregão Presencial, será considerada vencedora a proposta que apresentar
MENOR PREÇO GLOBAL no valor TOTAL do cardápio básico, constante na Tabela 1 do Item 1.1 do Termo de
Referência - Anexo I.
8.1.15 A licitante vencedora deverá comercializar os itens que compõem o cardápio pelos valores que estão
registrados na sua proposta de preços.
8.1.16 Não será levada em conta qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
8.1.17 Serão desclassificadas as propostas que:

8.1.17.1 De qualquer maneira, estejam desconformes com relação às demais determinações da presente
licitação.
8.1.17.2 Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes forem inabilitadas, a
Administração poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste item.
8.1.17.3 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá
nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.1.17.4 Toda proposta que contenha ressalva, rasura, entrelinhas ou esteja em desacordo com as
prescrições que regem a presente licitação, será desclassificada.



8.1.17.5 Dos atos do IFBA - Campus Irecê decorrentes da presente licitação, caberá o direito de petição, na
conformidade do art. 109, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
8.1.17.6 Proferida a decisão, o resultado constará da Ata a ser lavrada pela Comissão e assinada pelos
licitantes presentes, sendo devidamente divulgada no Diário Oficial da União – DO

8.1.18 No caso de igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas, o desempate se dará conforme
sorteio previsto no § 2º, art. 45 da Lei nº 8.666/93.
8.1.19 Somente será permitida a participação de, no máximo, 02 (dois) representantes de cada licitante na sessão
do Pregão.
8.1.20 Da sessão pública será lavrada Ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes, facultativamente,
pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos membros da Equipe de Apoio do Pregão. Todos os documentos apresentados em
todas as fases da licitação serão obrigatoriamente rubricados pelos licitantes presentes, e pelo(a) Pregoeiro(a) e
pela Equipe de Apoio do Pregão.
8.1.21 Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
9.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e
Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.
9.3 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não
caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem as exigências legais. 
9.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n.
5/2017, que: 

9.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
9.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;
9.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
9.4.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;. 

9.4.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

9.4.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 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.

9.5 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 e a
exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.
9.6 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o
mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não
sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.
9.7 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.

9.7.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio com, no
mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.8 O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento complementar, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.8.1 É facultado ao(à) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita pelo
licitante, antes de findo o prazo.



9.9 O(A) Pregoeiro(a) analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Proposta com aqueles
praticados no mercado em relação aos insumos;

9.9.1 Erros no preenchimento da Proposta não constituem motivo para a desclassificação da mesma. A Proposta
poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a), desde que não haja majoração do
preço.
9.9.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas;

9.10 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação (conforme item 8.1.6).
9.12 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua
continuidade.
9.13 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
9.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
 
10. DA HABILITAÇÃO 
10.1 Sendo aceitável a proposta de menor preço global, será aberto o envelope de nº 2 – HABILITAÇÃO da licitante
que a tiver formulado, para verificação do atendimento das condições fixadas no item 7 deste Edital.

10.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá ser realizada Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
10.1.2 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.

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
10.1.2.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.1.3 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
10.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, conforme item 7 deste
edital. 
10.3 O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de inabilitação.

10.3.1 É facultado ao(à) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita
pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais quando houver dúvida em relação à integridade da cópia do documento.
10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/


documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

10.7 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos do item 7 deste Edital, a documentação relacionada, para fins de
habilitação.
10.8 Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, será declarada vencedora a licitante que ofertar
menor preço global no item cardápio.

10.8.1 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a)
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo assim declarada vencedora.
10.8.2 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente intenção de
recorrer, conforme item 12 deste Edital.
10.8.3 Decorridos os prazos e decididos os recursos, caso ocorram, a sessão será encerrada e a autoridade
competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora.
10.8.4 Encerrada a sessão, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará o processo à autoridade competente, que deliberará
acerca da homologação da licitação.
10.8.5 Homologada a licitação, a adjudicatária será convocada para assinar o Contrato.
10.8.6 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato,
aplicar-se-á o disposto no Edital, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

 
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) e deverá:

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
11.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com o modelo anexo a este Edital;

11.2 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.
11.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
11.4 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.6 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11.7 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis
na internet, após a homologação.
 
12. DOS RECURSOS
12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada, será
concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos através de
sustentação oral registrada em ata.
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.



12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.
12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as
razões diretamente ao(à) Pregoeiro(a). 

12.2.3.1 O(A) Pregoeiro(a) notificará os demais licitantes, para, querendo, apresentarem contrarrazões, em
outros três dias, que começarão a contar da notificação, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.2.3.2 A vista aos autos poderá ser realizada através de consulta ao ambiente de Pesquisa Pública do SEI
- Sistema Eletrônico de Informações, disponível através do link:
https://sei.ifba.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?
acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0

12.2.4 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.2.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1 A convocação se dará por meio de correspondência eletrônica (e-mail) de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
13.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF ou informados quando
do credenciamento (conforme item 3 deste Edital), sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
13.2.3 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do recebimento das correspondências, quando
houver, relacionadas à licitação.

 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório. 
 
15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
 
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.

16.1.1 O adjudicatário terá o prazo de até 10 (dez) 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. 

16.1.1.1 A assinatura do Termo de Contrato será efetivada através de acesso ao SEI - Sistema Eletrônico de
Informações;
16.1.1.2 Alternativamente à assinatura eletrônica a adjudicatária poderá ser convocada para comparecer
perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato.

https://sei.ifba.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0


16.1.1.3 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.2 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 
16.3 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público,
bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

16.3.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver
inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
16.3.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.

16.4 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.5 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato.
 
17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
 
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1 O recebimento do objeto será realizado na forma do art. 73, I da Lei nº 8.666/93, observando-se as disposições
deste Edital e do Termo de Referência.
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
 
20. DO PAGAMENTO
20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
21.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
21.1.3 apresentar documentação falsa;
21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.6 não mantiver a proposta;
21.1.7 cometer fraude fiscal;
21.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

21.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo
após o encerramento da fase de lances.
21.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:



21.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos
ao objeto da contratação;
21.3.2 Multa de:

21.3.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto
dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; 
21.3.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
21.3.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
21.3.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 3 e 4, abaixo; e
21.3.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato;
21.3.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si;

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

21.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Edital.

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

21.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
21.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.
21.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
21.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
21.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
 
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras-irece@ifba.edu.br, ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço do IFBA Campus Irecê , Rodovia BA 148, Km 04, nº 1800, Vila Esperança,
Irecê-BA, CEP 44.900-000.
22.3 Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço indicado no Edital.
22.6 O(A) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
22.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)
Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no site oficial do IFBA Campus Irecê
(www.portal.ifba.edu.br/irece) e vincularão os participantes e a Administração.
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata.
23.2 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(a) Pregoeiro(a).  
23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília –
DF.
23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação. 
23.7 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.
23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Se o dia do início ocorrer em véspera de fim de semana ou feriado, o prazo só começará a ser
considerado a partir do primeiro dia útil subsequente.
23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portal.ifba.edu.br/irece, e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do IFBA Campus Irecê , Rodovia BA 148, Km 04, nº 1800, Vila
Esperança, Irecê-BA, CEP 44.900-000, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas e de 13 horas às 17 horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
23.12 A apresentação da proposta representa aceitação plena das condições estabelecidas no presente Edital, bem
como das disposições da Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
23.13 O IFBA Campus Irecê se reserva ao direito de, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
23.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

http://www.portal.ifba.edu.br/irece
http://www.portal.ifba.edu.br/irece


23.14.1 ANEXO I - Termo de Referência;
23.14.2 ANEXO II  - Estudo Técnico Preliminar
23.14.3 ANEXO III - Relatório Técnico das Condições do Espaço - Refeitório
23.14.4 ANEXO IV - Modelo de Proposta
23.14.5 ANEXO V - Modelo de Declaração de Experiência
23.14.6 ANEXO VI - Modelo de Declaração de Vistoria
23.14.7 ANEXO VII - Modelo - Declaração de Renúncia à Vistoria
23.14.8 ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento das Condições
23.14.9 ANEXO IX  - Modelo - Carta de Credenciamento
23.14.10 ANEXO X - Modelo - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
23.14.11 ANEXO XI - Modelo - Declaração de Microempresa e EPP
23.14.12 ANEXO XII - Modelo - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo
23.14.13 ANEXO XIII - Modelo - Declaração de Inexistência do Trabalho do Menor de Idade
23.14.14 ANEXO XIV - Minuta do Termo de Contrato
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