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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 

Processo n.° 23279.012598/2018-52 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia – IFBA – CAMPUS SALVADOR, cnpj: 10.764.307/0002-01, por intermédio do seu 
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 90, de 09 de agosto de 2018, realizará licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 
Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 11 de outubro de 2010, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do 
Decreto 8.250 de 23 de maio de 2014, da Instrução, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 27 de 
junho de 2014, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 6, de 25 de julho de 2014, Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 7, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 

Data da sessão: 18/09//2018. 
 

Horário: 09:00h. 
 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 

Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 

Certame na data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

 
1. DO OBJETO 

 

1.1 O objeto da presente licitação é Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
continuados, sob demanda, relativos à gestão de todos os Resíduos Perigosos, Químico- 
Laboratoriais e de Saúde gerados, do Grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), e do 
Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das atividades realizadas no Serviço Médico Odontológico - 
SMO e no Departamento de Química e nos demais Departamentos geradores de resíduos do Instituto 

Federal da Bahia – IFBA / Campus Salvador, incluindo: Coleta, Transporte, Tratamento, 
Reciclagem e Destinação Final dos Resíduos Químicos, atendendo às legislações federal, estadual e 
municipal vigentes, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento. Os Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação 

Final de resíduos, deverão ocorrer em atendimento da Lei nº 12.305/2010 – Plano Nacional de 
resíduos, conforme Resolução CONAMA 358/05, CONAMA 307/2002 ABNT 10004. O 

http://www.portal.ifba.edu.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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gerenciamento dos resíduos deverá ocorrer conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas, estabelecidas neste instrumento: 

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

ComprasNet e as deste Edital, prevalecerão às últimas. 

1.1.2 A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme 

tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em 

quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que 

o compõem. 

 

2.0 DO CREDENCIAMENTO 

2.1 credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

2.2. Serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, a Autoridade 
competente do IFBA, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e as 
licitantes que participarem do pregão eletrônico. 

2.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

3.0 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 

3.1 A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e 

que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 
 

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

3.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

 

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

 

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

3.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

 

3.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 

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

3.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará ―sim‖ ou ―não‖ em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

3.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.3.1.1. a assinalação do campo ―não‖ apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

 

3.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

 

3.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 

 

3.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

 

3.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

4.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar as 
propostas por meio do sistema eletrônico até a data e horários marcados para abertura da sessão, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

4.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 

 

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

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

4.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

 

4.6.1. Valor unitário e valor total, conforme o caso do item. 
 

4.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência 
para cada item; 

 

4.6.2.1. Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total 
prevista para o item. 

 

4.6.3. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, 

quando for o caso; 
 

4.6.3.1. A licitante deverá no campo ―Descrição Detalhada do Objeto Ofertado‖ 
descrever o objeto ofertado, indicando as características requeridas no Termo de 
Referência, Anexo I, deste edital. Não serão aceitas, para efeito de Classificação das 
propostas, as expressões: ―conforme edital”, “conforme especificações do edital” ou 

outra semelhante. 

4.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 
 

4.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
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fornecimento dos bens. 
 

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

 

4.10. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ -e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta de preços 
apresentada devido à natureza direta e personalística desses tributos, conforme jurisprudência  
pacífica do TCU demonstrada nos Acórdãos n° 1.453/2009, n° 1.942/2009 e n° 2.060/2009, todos do 
Plenário; 

4.11. A proposta assinada e digitalizada e os documentos de habilitação autenticados, anexos ao 
sistema ―Compras Governamentais‖, terão a mesma eficácia dos documentos originais para todos os 
efeitos legais. A responsabilidade quanto à veracidade dos referidos documentos fica a cargo do 
titular da chave de identificação, nos termos art. 30 § 1° do Decreto 5.450, de 31 de março de 2005. 

 

5.0. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicado neste Edital. 

 

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

5.21. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

5.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

 

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

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 

 

5.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

 

5.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

5.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

 

5.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 
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30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances; 

5.12.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento, o pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de 
encerramento aos licitantes. 

5.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 
ordenação das propostas. 

5.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas 
de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
6.204, de 2007. 

5.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de 
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 
prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno 
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se 
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

5.19. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

5.20. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

5.20.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

6.0. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 

6.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 
Administração ou manifestamente inexequível. 

6.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório 
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. 

6.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no ―chat‖ prazo razoável para tanto, sob pena de 
não aceitação da proposta. 

6.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de 
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Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas. 

6.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 

6.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

6.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no ―chat‖ a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

6.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

6.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

6.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

6.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

6.9. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

 

7.0 DA HABILITAÇÃO 
 

7.1. A proposta de preços ajustada ao lance final, do licitante classificado provisoriamente em 
primeiro lugar, juntamente com os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados 
ao pregoeiro, no prazo máximo de 02 (duas) horas por meio do Sistema ComprasNet, através da 
função ―ANEXAR‖ ou pelo E-mail: pregoeiros-ssa@ifba.edu.br, após solicitação do Pregoeiro no 
sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, ou por qualquer processo de cópia 
reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração, desde que 
conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise em no máximo 

02 (dois) dias úteis. 

7.2. Apresentação de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de sua Habilitação nos termos do 
modelo constante do Anexo II deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador 
da licitante, com o nº da identidade do declarante; 

7.3. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 
disposições contidas na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, 
de 05 de setembro de 2002, nos termos do modelo constante do Anexo II deste Edital; 

7.4. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômica financeira e 
habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

7.4.1. Documentação relativa à Capacidade Técnico-Profissional 

7.4.1.1 Apresentar Licença ambiental e licença de operação, emitidas pelos órgãos 
competentes, para as atividades a serem realizadas; 

7.4.1.2. Apresentar Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA, comprovando a execução dos serviços de coleta, transporte e 
destinação final de resíduos para os GRUPOS A e E e GRUPO B; 

mailto:pregoeiros-ssa@ifba.edu.br
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7.4.1.3. Estar habilitada para prestar o serviço conforme as normas vigentes de 
biossegurança e proteção ao meio ambiente exigidas pela ANVISA, pelo CONAMA e 
demais entidades competentes, além de ser licenciada pelo INEMA - Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos; 

7.4.1.4. Licença referente aos veículos utilizados no transporte dos resíduos, expedida 
pela Empresa de Limpeza Urbana do Salvador – LIMPURB; 

7.4.1.5. Declaração que possui sede administrativa ou filial no Estado da Bahia, na época 
da assinatura do contrato. A comprovação de endereço da sede administrativa ou filial 
deverá ocorrer no momento da assinatura do contrato administrativo; 

7.4.1.6. Registro do Responsável da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA, entidade profissional competente, de acordo com o disposto na 
Lei 5194/66; 

7.4.1.7. O serviço a ser contratado possui natureza continuada, uma vez que o Serviço 
Médico Odontológico e os Laboratórios de aulas práticas acompanham o funcionamento 
da Instituição e o calendário acadêmico anual, o que exige a cobertura da prestação do 
serviço durante todo o ano. O serviço não exige mão de obra exclusiva. 

7.4.1.8. A contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental 
na execução do serviço, observando especialmente o seguinte: 

7.4.1.9. A disposição final e ambientalmente adequada dos resíduos, em observância à 
Logística Reversa disposta no art. 33 da Lei nº 12.305/2010 – que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; 

7.5. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando 
o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

7.6. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou 
na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no 
prazo de 01 (uma) hora, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, 
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.7. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 
2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade 
Fiscal e trabalhista: 

7.8. Habilitação jurídica: 

7.8.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

7.8.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade 
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

7.8.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.8.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

7.8.5. no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

7.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País; 

7.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

7.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
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7.9.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 
demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, 
inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

7.9.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

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

7.9.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII- 
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 
1943; 

7.9.6. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, 
ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.10. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
- SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG 
nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

7.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica; 

7.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.10.3. no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de 
pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto 
nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

7.10.4. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

7.10.5. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

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

Passivo Circulante 
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7.10.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 
igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% do somatório 
dos valores estimados dos itens a serem contratados, de cada licitante específico, de acordo 
com os §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93. 

7.11. As empresas, cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, 
por meio de: 

7.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos Serviços em características, 

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

por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado. 

7.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 
a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no 
sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

7.12.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 

7.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no ―chat‖ a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

7.15. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções 

SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada 
à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. 

7.15.1. 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. 

7.15.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

7.16. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

8.0. DOS RECURSOS 
 

8.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo vinte 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

 

8.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

8.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso; 
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8.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

8.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

8.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 

9.0. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

9.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

 

9.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

9.3. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 

condições: 
 

9.4. Será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 
com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

 

9.5. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do 
Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

9.6. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. 
 

9.7. O registro a que se refere o item 11.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no 
caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do decreto 
7892 de 23/01/2013. 

9.8. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 11.6, serão classificados 
segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva. 

 

9.9. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
 

9.10. Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva. 
 

9.11. Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor 
igual ao do licitante mais bem classificado. 

 

10. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 

10.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência (ANEXO I). 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

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

(ANEXO I). 
 

12. DO PAGAMENTO 
 

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
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agência e conta-corrente indicados pelo contratado. 
 

12.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o ―atesto‖ pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF. 

12.3.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o 
fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

12.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

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

12.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

 

 
 

I = (6/100) 
I = (TX) 

365 

I = 0,00016438 
 

TX = Percentual da taxa anual = 
6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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13.1. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, ficar 
comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser 
responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas  
nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela 
LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do 
lance, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a 
União; 

c) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado 
devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei nº 
8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de 
Preços, retirar a Nota de Empenho ou assinar o Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas. 

d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando for constatado o 
descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital, no Termo de Referência e/ou no 
Contrato; 

e) pela inobservância dos prazos atrelados à execução do objeto e/ou prazos de soluções definitivas, 
multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), dobrável na reincidência, incidente sobre o valor 
total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir 
do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato poderá ser rescindido e a Ata de Registro de 
Preços poderá ser cancelada; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual 
e/ou cancelamento da Ata de Registro de Preços por culpa da CONTRATADA. 

13.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº 8.666/1993 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive a responsabilização 
da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia. 

13.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia. 

13.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em favor da CONTRATADA, sendo 
que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

13.5. A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto 
desta licitação, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, além 
de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais. 

13.6. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

13.7. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto 
advier de caso fortuito ou de força maior. 

13.8. A atuação da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no 
Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º do art. 36 da 
Lei nº 8.666/1993. 

13.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
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14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregoeiros- 
ssa@ifba.edu.br, pelo fax (71) 2102-9552, ou por petição protocolada, obrigatoriamente, na Sala de 
Pregões, no endereço Avenida Emidio Santos S/N, Barbalho, Salvador – BA, nos dias úteis, das 
09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. 

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 
prazo de até vinte e quatro horas. 

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail: pregoeiros-ssa@ifba.edu.br. 

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

14.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário pelo Pregoeiro. 

15.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

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

15.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 

15.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

15.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos no Endereço: Rua Emídio dos Santos, S/N, Baralho, Salvador 
– BA, prédio do IFBA, Sala dos Pregoeiros, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 12h00min e 
das 13h00min às 17h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

15.10. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será 
o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

 

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

mailto:ssa@ifba.edu.br
mailto:pregoeiros-ssa@ifba.edu.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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15.11.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
 

15.11.2. ANEXO II – Minuta do Contrato; 
 

15.11.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de Vistoria; 
 

15.11.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Não Realização de Vistoria; 
 

15.11.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental; 
 

15.11.7. ANEXO VI – Modelo de Certificado de Destinação Final; 
 

15.11.8. ANEXO VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
Impeditivo de Habilitação. 

 

 

 
Salvador,  de  de 2018. 

 

 
Eures Baltazar Pereira da Rocha 

Pregoeiro 

 

Membros da Equipe de Apoio: 

Humberto Luís Silva Santos 

Jeferson Luiz Torres Vianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO CEZAR BASTOS DIAS, Diretor(a) de 

Administração e Planejamento em Exercício, em 17/08/2018, às 11:25, conforme decreto nº 

8.539/2015. 
 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 



20/08/2018 :: SEI / IFBA - 0782207 - Edital Pregão Eletrônico :: 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=957834&infra_sist… 15/15 

 

 

http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php? 

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 

informando o código verificador 0782207 e o código CRC 4895AB1C. 
 

 

 

 

 

 

  

http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Rua Emídio dos Santos - Bairro Barbalho - CEP 40301-015 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. OBJETO 

 

PREGÃO ELETRONICO SRP 08/2018 

Processo n.° 23279.012598/2018-52 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados, sob demanda, relativos 
à gestão de todos os Resíduos Perigosos, Químico-Laboratoriais e de Saúde gerados, do Grupo A 
(Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), e do Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das 
atividades realizadas no Serviço Médico Odontológico - SMO e no Departamento de Química e nos 
demais Departamentos geradores de resíduos do Instituto Federal da Bahia – IFBA / Campus 

Salvador, incluindo: Coleta, Transporte, Tratamento, Reciclagem e Destinação Final dos Resíduos 
Químicos, atendendo às legislações federal, estadual e municipal vigentes, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Os Serviços de 

Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de resíduos, deverão ocorrer em atendimento da 
Lei nº 12.305/2010 – Plano Nacional de resíduos, conforme Resolução CONAMA 358/05, CONAMA 
307/2002 ABNT 10004. O gerenciamento dos resíduos deverá ocorrer conforme condições, quantidades, 
exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento: 

 

 

 

GRUPO 

01 

 

 
ITEM 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

 
UNIDADE 

 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

ANUAL 

 
PREÇO 

UNITÁRIO 

POR KG 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 
 

(R$) 

 
1. Objeto: Serviço de 

coleta, transporte, 
tratamento e 

destinação final de 
resíduos do grupo ―A‖ 
(Resíduos infectantes e 
biológicos) e do grupo 
―E‖ (Resíduos perfuro 

cortantes). 

Kg 960 4,87 4.675,20 

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


20/08/2018 :: SEI / IFBA - 0782452 - Assinatura de Termo :: 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=958122&infra_siste… 2/14 

 

 

 

   

Período de 12 meses; 

02 Coletas por mês; 

Estimativa por mês: 80 
Kg 

 

 

Local para realização 
das coletas: IFBA / 

CAMPUS DE 
SALVADOR. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Objeto: Serviço de 
coleta, transporte, 

tratamento e 
destinação de resíduos 

do grupo ―B‖ 
(Resíduos químicos, 

incluindo os 
 

resíduos perigosos, 
conforme classificação 

da NBR-10.004 da 
ABNT tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis 
e reativos). 

 

 
Período de 12 meses. 

02 Coletas por mês; 

Estimativa por mês: 
400 Kg 

 

 

 

 
Local para realização 
das coletas: IFBA / 

CAMPUS DE 
SALVADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.376,00 

     

VALOR 
GLOBAL 

 
28.051,20 
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1.2. O objeto desta contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos e nos limites 
previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648, de 1998. 

 

1.3. DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS RESÍDUOS: 
 

1.3.1. Os resíduos do Grupo A usualmente produzidos nas unidades são materiais provenientes 
do atendimento médico e odontológico, tais como máscaras, luvas, algodão, curativos, culturas e 
estoques de micro-organismos, sobras de amostras de laboratório, recipientes e materiais 
resultantes do processo de assistência à saúde. 

 

1.3.2. Os resíduos do Grupo E usualmente coletados são lâminas de bisturi, ampolas de vidro, 
lancetas, tubos capilares, micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de 
vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 
similares. 

 

1.3.3. Os Resíduos do grupo B são os usualmente produzidos resíduos que contém as seguintes 
substâncias: 

 

Acetato de chumbo (II); 
Acetato de etila; 
Acetofenona; 
Acetonitrila; 
Ácido fluorídrico; 
Álcool isobutílico; 
Anilina; 
Antimônio (compostos de antimônio) NE 1); 
Bário (compostos de bário) NE1); 
Benzeno; 
Benzenos clorados –NE1); 
Cádmio (compostos de cádmio)NE 1); 
Chumbo (compostos de chumbo) NE1); 
Cloreto de metileno; 
Clorofórmio; 
Cromo; 
Fenol; 
Formaldeído; 
Mercúrio; 
Mercúrio (compostos de mercúrio)NE1;) 
Naftaleno; 

Níquel; 
p-Nitroanilina; 
Nitrobenzeno; 
p-Nitrofeno; 
Prata; 
Resorcinol; 
Tetracloreto de carbono; 
Tioacetamida; 
Tolueno; 
Acetona; 
Ácido fórmico; 
Álcool metílico; 
Álcool n-butílico; 
Ciclohexano; 
Cloreto de metila; 
Diclorometano; 
Éter etílico; 



20/08/2018 :: SEI / IFBA - 0782452 - Assinatura de Termo :: 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=958122&infra_siste… 4/14 

 

 

Metanol; 
Nitrobenzeno; 
Tetraclorometano; 
Tetrahidrofurano; 
Tolueno; 
Cianeto de potássio; 
Selênio; 
Resíduo de corante (azul de metileno, orceína, lugol, fucsina fenicada); 
Resíduo de peróxido de hidrogênio; 
Resíduo de solvente orgânico não halogenado (benzeno, metanol, acetato de etila, acetona); 
Resíduo de metais pesados (cromo, chumbo, cádmio, cobalto, manganês, prata); 
Resíduos de ácidos orgânicos e inorgânicos; 
Resíduos de amina; 
Bases: hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, bicarbonato de sódio; 
Ácidas: ácido clorídrico e ácido sulfúrico; 

Metais pesados: chumbo, cobre, ferro, zinco, níquel; 
Resíduos sólidos e agentes secantes: papel filtro, cloreto de cálcio, sulfato de sódio; 
Medicamentos vencidos, equipo, ampolas, luvas de procedimento, frascos-ampolas vazias; 
Resíduos de equipamentos do Setor de Saúde (revelação de raio X); 

Ácidos fortes cujos vapores destruíram a rotulagem. 

 

 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A presente contratação para execução do serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos se 
faz devido à responsabilidade ambiental do Instituto Federal da Bahia – IFBA / Campus Salvador, em 
conformidade com o Art. 10 da Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, como geradora de resíduos.  
O Instituto Federal da Bahia – IFBA / Campus Salvador, por meio de suas atividades relacionadas ao 
ensino, pesquisa e extensão, gera diversos resíduos e, portanto, deve se responsabilizar pelo correto 
destino desse material. Esses resíduos são gerados durante as aulas práticas e projetos de pesquisa, 
ensino e extensão realizados nos Laboratórios do Instituto Federal da Bahia – IFBA / Campus 
Salvador onde são manipulados produtos químicos e biológicos, além dos resíduos gerados junto ao 
setor de saúde devido ao atendimento à comunidade escolar, os quais muitas vezes não são possíveis 
de neutralização, sendo necessário o seu tratamento específico, como incineração, auto-clavagem, co- 
processamento, enclausuramento ou mesmo disposição em aterro controlado, técnicas estas que 
somente podem ser executadas por empresas qualificadas e autorizadas pelos órgãos ambientais. 

2.2. A contratação de empresa especializada para realização do serviço de coleta e destinação de 
resíduos visa também atender as determinações contidas na Resolução 358, de 29 de abril 2005, do 
CONAMA e RDC 306, de 07 de dezembro de 2004, da ANVISA, relativas à definição de normas 
para gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos, oriundos de serviços de saúde e resíduos que 
apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido às suas características 
químicas e biológicas e a norma ABNT NBR 10004 que classifica os resíduos sólidos quanto aos 
seus potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser  gerenciados 
adequadamente. Os resíduos podem criar situações de risco e ameaça ao Meio Ambiente e à Saúde 
Pública. Portanto, merecem cuidados especiais quanto aos procedimentos de manuseio 
(acondicionamento/coleta), transporte, tratamento e destinação final em função das suas 
características peculiares e dos riscos que apresentam. O manejo adequado dos resíduos trará à 
comunidade acadêmica maior segurança no desempenho de suas atividades, além da garantia de não 
agressão ao meio ambiente, à saúde pública e às pessoas envolvidas nos processos de 
ensino/aprendizagem. A presente contratação torna-se indispensável para o gerenciamento correto 
dos resíduos gerados e ao atendimento das exigências da legislação ambiental e de segurança 
ambiental ora vigentes. 

 

 

 

 



20/08/2018 :: SEI / IFBA - 0782452 - Assinatura de Termo :: 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=958122&infra_siste… 5/14 

 

 

2.3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSO 

2.4.  Serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 

2.5. A contratação enquadra-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em 
atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do 
órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

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

 

 
3. FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

3.1. Os serviços serão executados obedecendo-se a periodicidade abaixo discriminada: 
 

3.1.1. As coletas deverão ser realizadas duas vezes por mês, sempre na sexta-feira, exceto 
quando houver feriado, recesso ou dias que não haja funcionamento na Instituição. Nesses 
casos a coleta será antecipada para o dia útil anterior a sexta-feira, ou agendada diretamente 
com a CONTRANTE conforme a necessidade e disponibilidade. 

3.2. Como requisito para contratação do serviço, a CONTRATATA deverá apresentar: 

3.2.1. Apresentar Licença ambiental e licença de operação, emitidas pelos órgãos competentes, 
para as atividades a serem realizadas; 

3.2.2. Apresentar Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a execução dos serviços de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos para os GRUPOS A e E e GRUPO B; 

3.2.3. Estar habilitada para prestar o serviço conforme as normas vigentes de biossegurança e 
proteção ao meio ambiente exigidas pela ANVISA, pelo CONAMA e demais entidades 
competentes, além de ser licenciada pelo INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos. 

3.2.4. Declaração que possui sede administrativa ou filial no Estado Bahia, na época da 
assinatura do contrato. A comprovação de endereço da sede administrativa ou filial deverá 
ocorrer no momento da assinatura do contrato administrativo. 

 

 
4. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

4.1. A demanda do órgão tem como base a série histórica baseada nos últimos 24 meses; 
 

4.2. Documentações a ser apresentada para qualificação técnica: 
 

5.2.1 Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, comprovando a execução dos serviços de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos de serviços de saúde; 

5.2.2 Autorização para a coleta e transporte de resíduos perigosos, expedida pelo Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA); 

5.2.3. Comprovação que possui Cadastro de Transporte de Resíduos (CTR) – Pessoa Jurídica 
junto a Prefeitura de Salvador; 

5.2.4. Registro do Responsável da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, entidade profissional competente, de acordo com o disposto na Lei 
5194/66. 
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5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

5.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 
 

5.1.1. Durante a coleta, o transporte e a destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde 
coletados no IFBA, A CONTRATADA deverá respeitar as normas, legislações e resoluções 
abaixo listadas e outras que se fizerem necessárias: Decreto n° 16.592, de 05/07/2006, da 
Prefeitura Municipal. Resolução ANVISA n° 306:2004 - Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde Resolução CONAMA n° 358:2005 - Dispõe 
sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 
providências. Resolução CONAMA nº. 316:2002 - Dispõe sobre procedimentos e critérios para 
o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. ABNT NBR 12.810:2016 - 
Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento extra estabelecimento — Requisitos ABNT 
NBR 14652:2001 - Implementos rodoviários — Coletor-transportador de resíduos de serviços 
de saúde — Requisitos de construção e inspeção ABNT NBR 7500:2013 - Identificação para o 
transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos, Autorização para 
Coleta e Transportes para Resíduos Perigosos, expedida pelo INEMA-Bahia, Licença referente 
aos veículos utilizados no transporte dos Resíduos expedidos pela Prefeitura de Salvador. 

 

 
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. 

 

6.1. Além da documentação necessária, conforme legislação vigente, Sistema Unificado de 
Cadastramento de Fornecedores - SICAF e edital, a(s) Licitante(s) deverá (ão) apresentar 
documentações complementares: 

 

6.1.1. Documentações relativas à Capacidade Técnico-Profissional: 
 

6.1.1.1. Apresentar Licença ambiental e licença de operação, emitidas pelos órgãos 
competentes, para as atividades a serem realizadas; 

6.1.1.2. Apresentar Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA, comprovando a execução dos serviços de coleta, transporte e 
destinação final de resíduos para os GRUPOS A e E e GRUPO B; 

6.1.1.3. Estar habilitada para prestar o serviço conforme as normas vigentes de 
biossegurança e proteção ao meio ambiente exigidas pela ANVISA, pelo CONAMA e 
demais entidades competentes, além de ser licenciada pelo INEMA - Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos; 

6.1.1.4. Licença referente aos veículos utilizados no transporte dos resíduos, expedida 
pela Empresa de Limpeza Urbana do Salvador – LIMPURB; 

6.1.1.5. Declaração que possui sede administrativa ou filial no Estado da Bahia, na 
época da assinatura do contrato. A comprovação de endereço da sede administrativa ou 
filial deverá ocorrer no momento da assinatura do contrato administrativo; 

6.1.1.6. Registro do Responsável da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA, entidade profissional competente, de acordo com o disposto na 
Lei 5194/66; 

6.1.1.7. O serviço a ser contratado possui natureza continuada, uma vez que o Serviço 
Médico Odontológico e os Laboratórios de aulas práticas acompanham o funcionamento 
da Instituição e o calendário acadêmico anual, o que exige a cobertura da prestação do 
serviço durante todo o ano. O serviço não exige mão de obra exclusiva. 

6.1.2. A contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental na 
execução do serviço, observando especialmente o seguinte: 

6.1.2.1. A disposição final e ambientalmente adequada dos resíduos, em observância à 
Logística Reversa disposta no art. 33 da Lei nº 12.305/2010 – que institui a Política 
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Nacional de Resíduos Sólidos; 

6.1.2.2. Aplicam-se ao Termo de Referência, no que for aplicável, as disposições 
estabelecidas na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI (do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) e no Decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambientais. 

6.1.3. A contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade social na execução 
do serviço, observando especialmente o seguinte: 

6.1.3.1. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários para a execução de serviços; 

6.1.3.2. Seguir as normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de 
acordo com as normas do MTE; 

6.1.3.3. Fiscalizar o uso dos equipamentos de segurança, em especial, o que consta da 
Norma Regulamentadora nº 6 do MTE; 

6.2. A contratação deverá ser de 12 meses e prorrogáveis conforme a legislação. 

6.3. O objeto a ser contratado é de modo especializado, porém de natureza comum aos prestadores 
de serviços relativos à gestão de Resíduos Perigosos, Químico-Laboratoriais e de Saúde. 

 

 
7. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO. 

 

7.1. A Gestão do contrato seguirá os seguintes moldes: 
 

7.1.1. O contrato terá um Gestor, um fiscal técnico e um fiscal administrativo para o Campus 
Salvador; 

7.1.2. O fiscal técnico, ou se necessário, o fiscal administrativo, notificará o preposto da 
empresa para solução de qualquer problemática relacionada ao objeto do contrato. Os contatos 
podem ser realizados através dos telefones informados pela Contratada ou por e-mail; 

7.2. A medição para pagamento ocorrerá pela multiplicação do valor unitário homologado de cada 
item vezes a quantidade efetivamente coletada no mês; 

7.2.1. A empresa somente receberá pela quantidade devidamente coletada. Caso não haja coleta 
em determinado período, a contratante ficará desobrigada de realizar pagamentos; 

7.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades; 

7.4. O pagamento será programado para até 30 (trinta) dias após a data da emissão do atesto da nota 
fiscal. A mesma só poderá ser emitida após a realização do serviço. 

 

 
8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADAS. 

 

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 

8.1.1. Recipientes em material resistente e próprio para o acondicionamento de cada tipo de 
resíduo, atendendo às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza 
urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, ou, na sua ausência, 
às normas e critérios internacionalmente aceitos; 

8.1.2. O fornecimento deverá ser em quantidade suficiente para o armazenamento final dos 
resíduos nas dependências do IFBA, em função da demanda estimada e de acordo com a 
periodicidade da coleta; 
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8.1.3. Os recipientes para os materiais do Grupo A deverão ser identificados pelo símbolo de 
substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho 
e contornos pretos, acrescidos da inscrição de RESÍDUO BIOLÓGICO, indicando o risco que 
os resíduos apresentam; 

8.1.4. Os recipientes para os materiais do Grupo B deverão ser identificados pelo símbolo de 
substância química, constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e 
contornos pretos, acrescidos da inscrição de RESÍDUO QUÍMICO, indicando os riscos que os 
resíduos apresentam; 

8.1.5. Os recipientes para os materiais do Grupo E deverão ser identificados pelo símbolo de 
substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho 
e contornos pretos, acrescidos da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando  
os riscos que os resíduos apresentam. 

 

 
9. DA VISTORIA. 

 

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, 
de segunda à sexta-feira, em dias úteis, no horário de 08h as 11h e de 13h as 16h, devendo o 
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71) 2102-9516, que será comprovada por: 

 

9.1.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme item 3.3 do Anexo 
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017 ou; 

9.1.2. Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do 
objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não realiza-la, de que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade 
por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam 
avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade); 

9.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até o penúltimo dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 

9.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado. Na 
ocasião do agendamento da visita e vistoria técnica a empresa deverá informar sua Razão Social, 
CNPJ e um responsável técnico; 

9.4. A visita tem como objetivo a análise e esclarecimentos de dúvidas quanto à prestação dos 
serviços e conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelas 
licitantes; 

9.5. Realizada a visita/vistoria, um membro da comissão de planejamento da contratação do serviço 
assinará o Atestado de Vistoria apresentado pela Licitante, atestando textualmente que a mesma 
vistoriou os locais onde serão executados os serviços e que tomou conhecimento de todas as 
informações, peculiaridades e condições para cumprimento das obrigações assumidas relacionadas ao 
objeto deste Termo de Referência; 

9.6. A apresentação do Atestado de Visita/Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será 
obrigatória na fase de habilitação do certame; 

9.7. Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria correrá por conta da Licitante interessada; 

9.8. Caso não haja possibilidade de concluir a visita e vistoria técnica no mesmo dia, será 
continuada no dia seguinte, exceto quando for o último dia antecedente a licitação; 

9.9. A empresa licitante deverá apresentar o atestado de Visita e Vistoria Técnica com os campos 
devidamente preenchidos no ato da visita para assinatura de um dos membros da comissão de 
planejamento da contratação do serviço. 
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10. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
 

10.1. A execução dos serviços será iniciada em até 5 (cinco) após a assinatura do contrato, durante 12 
meses na forma que segue: 

10.1.1. As coletas deverão ser feitas duas vezes por mês, sempre na sexta-feira, exceto quando 
houver feriado, recesso ou dias que não haja funcionamento na Instituição. Nesses casos a 
coleta será antecipada para o dia útil anterior a sexta-feira, ou agendada diretamente com a 
CONTRANTE conforme a necessidade do IFBA; 

10.1.2. O resíduo coletado, oriundo de qualquer serviço da contratante, objeto desta licitação, 
será destinado para local adequado, devendo ser este devidamente legalizado e credenciado 
pelos órgãos competentes; 

10.1.3. Responsabilizar-se pelo destino dos resíduos, será de inteira responsabilidade da 
contratada que deverá observar os dispositivos legais; 

10.1.4. A execução do objeto deste instrumento poderá ser parcial, ficando, a contratante 
obrigada apenas aos pagamentos referentes às quantidades de resíduos coletados 

efetivamente por mês, em virtude da sua demanda mensal estimados. 

 

 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

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

11.2. Emitir Nota de Empenho a crédito da CONTRATADA no valor correspondente ao valor de 
fornecimento da prestação do serviço, relacionado ao objeto deste pregão; 

11.3. Enviar por e-mail a Nota de Empenho digitalizada e emitida em favor do fornecedor ou, na 
indisponibilidade desta tecnologia, enviá-la por outros meios (fax, postal etc.); 

11.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

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

11.6. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no edital e seus anexos; 

11.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
CONTRATADA, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 05/2017; 

11.8. Disponibilizar local seguro, compatível e de fácil acesso, destinado à guarda final dos resíduos; 

11.9. Interagir com a CONTRATADA em caso de mudança de legislação, na compatibilização e 
adequação dos serviços propostos; 

11.10. Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo, toda informação que julgar pertinente aos 
serviços propostos, no intuito do bom desenvolvimento dos processos, sempre se pautando nas 
normas reguladoras citadas e outras que venham a ser emitidas mesmo após a celebração do 
Contrato; 

11.11. Inforar para a CONTRATADA, o local e horário de coleta dos resíduos; 

 

 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
com empregados qualificados para o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
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fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

12.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

12.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

12.4. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, necessários a execução dos 
serviços; 

12.5. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
o órgão para a execução do serviço; 

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

12.7. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados que realizam as 
coletas, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

12.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração 
durante a prestação do serviço; 

12.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

12.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

12.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

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

12.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

12.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

12.15. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

12.16. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

12.17. Fornecer recipientes apropriados para o descarte e transporte dos resíduos, de acordo com os 
grupos aos quais pertencem, conforme legislação vigente; 

12.18. Indicar preposto para emissão e recepção de comunicados, avisos, notificações e outros atos 
necessários ao bom desempenho dos serviços, devendo o mesmo representar a CONTRATADA, para 
sanar as dúvidas ou questões inerentes aos serviços contratados; 

12.19. Executar os serviços de coleta e transporte dos Resíduos dos Serviços de Saúde, mantendo o 
espaço destinado ao seu armazenamento sempre em perfeito estado de limpeza; 

12.20. Atualizar junto à Empresa responsável pela Limpeza Urbana do Município a relação de 
veículos da rota de coleta e transporte; 
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12.21. Promover, sob sua inteira responsabilidade, a coleta, o tratamento e destinação final dos 
Resíduos do IFBA, realizando sua destinação final somente nos locais autorizados pelo Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e atendendo a todas as legislações vigentes e 
aplicáveis; 

12.22. Apresentar, quando solicitado pela fiscalização, comprovação do licenciamento ambiental das 
unidades de destinação final dos resíduos e apresentar o Cadastro de Transporte de Resíduos (CTR) 
junto a Prefeitura Municipal de Salvador; 

12.23. Responsabilizar-se por todas as despesas com os serviços, bem como ferramental, 
equipamentos e utensílios a serem utilizados no cumprimento das obrigações assumidas, encargos 
sociais, seguro de acidente de trabalho, multas impostas pelos poderes públicos por infrações legais 
vigentes e tudo mais que implique em despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, 
ficando responsável, por quaisquer danos ou prejuízos por ventura causados a terceiros; 

12.24. Manter durante a execução do contrato, os recipientes de coleta em perfeito estado de 
conservação, substituindo-os, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando os mesmos se 
apresentarem danificados; 

12.25. Pautar seus serviços nas normas reguladoras vigentes e adequar-se àquelas que venham a ser 
editadas mesmo após a celebração do contrato, em cumprimento a exigências normativas futuras; 

12.26. Fornecer no prazo máximo de 05 dias úteis após o término do mês a Nota Fiscal e os 
comprovantes de realização dos serviços, proveniente da sua execução, para que possa ser 
providenciado o pagamento pela CONTRATANTE. 

 

 
13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

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

 

 
15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 
6º do Decreto nº 2.271, de 1997; 

15.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato; 

15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência; 

15.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na Instrução Normativa 
SG/MPDG nº 05, de 2017, quando for o caso; 

15.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
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para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades  
e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

15.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 
da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de 
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 2017, 
aplicável no que for pertinente à contratação; 

15.10. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

15.10.1. Acompanhamento das coletas para verificar as condições de armazenamento e 
posterior transporte externo; 

15.10.2. Visitas a CONTRATADA para verificação das condições de tratamento dos resíduos e 
disposição final; 

15.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

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

 

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

 

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

16.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
 

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

16.1.5. Cometer fraude fiscal; 
 

16.1.6. Não mantiver a proposta. 
 

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

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

16.2.2. Multa moratória de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10(dez) dias; 
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16.2.3. Multa compensatória de 8% (oito por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

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

16.2.5. 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; 

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

16.2.7. 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; 

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

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

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

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

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

16.5. 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 Contratante, observado 
o princípio da proporcionalidade. 

16.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 
Salvador/Ba,  ,de  de 2018. 

 

Albertino Ferreira Nasciemento Júnior 
 

 
 

Diretor Geral 
 

 
 

Rafael Mascarenhas Moraes  Walter Alves Gomes Júnior 

Serviço Médico Odontológico – S.M.O Departamento Acadêmico de Química 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL MASCARENHAS MORAES, Enfermeiro(a), 

em 16/08/2018, às 11:36, conforme decreto nº 8.539/2015. 
 

Documento assinado eletronicamente por WALTER ALVES GOMES JUNIOR, Professor do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Câmpus Salvador, em 17/08/2018, às 13:28, conforme 

decreto nº 8.539/2015. 
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php? 

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 

informando o código verificador 0782452 e o código CRC 07DB9D7E. 
 

 

23279.012598/2018-52 0782452v4 

http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php


 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 

Processo n.° 23279.012598/2018-52 

ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO N.º xx/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – CAMPUS SALVADOR, E A SOCIEDADE XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX PARA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados, sob demanda, 

relativos à gestão de todos os Resíduos Perigosos, Químico-Laboratoriais e de Saúde gerados, do Grupo A 

(Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), e do Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das atividades 

realizadas no Serviço Médico Odontológico - SMO e no Departamento de Química e nos demais Departamentos 

geradores de resíduos do Instituto Federal da Bahia – IFBA / Campus Salvador, incluindo: Coleta, Transporte, 

Tratamento, Reciclagem e Destinação Final dos Resíduos Químicos, atendendo às legislações federal, estadual e 

municipal vigentes, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório CONFORME PREGÃO Nº XX/2018, PROCESSO Nº 

23279.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 

Aos XX dias do mês de XXXXXXX do ano de dois mil e dezesseis, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – IFBA – CAMPUS SALVADOR, CNPJ: 10.764.307/0002-01 sediado na Rua Emídio dos Santos 

S/N – Barbalho – Salvador/BA, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu 

Diretor Geral Prof. ALBERTINO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF nº 182869.925-04, e a 

Sociedade xxx xxxxx xxxxxxxxxx, CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx – xx, estabelecida na Rua xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx, 

CEP: xx.xxx-xxx, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Xxx  xxxxxxxx xxxxxxxx, 

Brasileiro, CPF nº. xxx.xxx.xxx-xx, celebram o presente Contrato, decorrente PREGÃO Nº XX/2018, processo Nº 

23279.XXXXXXXXXXXXXXX, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições 

seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

PARAGRAFO ÚNICO – Constitui objeto do presente Contrato, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA CAÇAMBA, COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE RESÍDUOS CLASSE II – NÃO 

PERIGOSOS, COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PERMANECENDO NO LOCAL ATÉ SUA CAPACIDADE SER COMPLETADA 

POR ATÉ 30 DIAS, PARA POSTERIOR COLETA, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – CAMPUS SALVADOR, de acordo com o EDITAL e seus anexos, em conformidade com as condições 

estabelecidas no ato convocatório PREGÃO Nº XX/2018 e em seus anexos, que passam a integrar este 

Instrumento como se nele transcritos estivessem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

1. Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços, dentro das normas deste Contrato; 

2. Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e esclarecimentos possíveis que 

eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços; 



 

 

 

 

3. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de representante especialmente 

designado para essa função; 

4. 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; 

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

6. Aplicar as sanções administrativas contratuais. 
 

 
PARAGRAFO SEGUNDO – Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual 

deve ser assinado por comissão designada pelo Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura ou 

Reitor, 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 
 

PARAGRAFO PRIMEIRO – Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na 

legislação pertinentes, as seguintes: 

 

1. Cumprir fielmente o presente contrato; 

2. Cumprir fielmente o edital e seus anexos, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam 

entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo Edital; 

3. Apresentar profissional para a função de responsável técnico do empreendimento. 

4. Apresentar profissional para a função, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito pela CONTRATANTE, para 

execução das obras. 

5. 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. 

6. 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; 

7. Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua proposta de acordo com 

a PREGÃO Nº XX/2018, os quais, juntamente com o Projeto Básico e seus anexos, passam a integrar 

este Instrumento, independentemente de transcrição; 

8. 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, e no caso particular deste contrato de reforma de edifício em 

conformidade com o § 1º do artigo 65 da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 acréscimos até o 

limite de 50%. 

 
“§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 



 

 

 

 

e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 

os seus acréscimos.”(Grifo nosso) 

9. Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato; 

10. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando 

os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos e às posturas 

referentes aos serviços e a segurança pública. È obrigatória, também, a cumprir quaisquer 

formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas pelas autoridades; 

11. 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; 

12. Apresentar periodicamente, (caso necessário) principalmente antes do pagamento de qualquer 

etapa concluída da obra, da documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa 

a: 

a) ficha de registro (quando da assunção da obra); 

b) cópia da carteira de trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção da obra); 

c) cópia dos cartões de ponto, frente e verso; 

d) cópia dos recibos de pagamento; 

e) cópia das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho; 

f) comprovante de recolhimento do FGTS; 

g) TRCT, diante de eventual dispensa; 

 
h) cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego. 

 
13. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante 

crachás; 

 
14. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou 

a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos 

da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 

 
15. Responsabilizar-se: 

 
a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais 

onde serão executados os serviços; 

 
b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 

despesas, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato 

e dos documentos a ele relativos, se necessário; 

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

na licitação. 

 
17. Anuência do contratado com a adequação do projeto básico, conforme estabelecido no art. 102, 

§6º, III, da Lei 12.708/2012. 



 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

PARAGRAFO PRIMEIRO – O presente Contrato é no valor global de R$ X.XXX.XXX,XX (X X XXXX XXXX X), de 

acordo com os valores especificados na Proposta apresentada na PREGÃO Nº XX/2017, incluindo todas as 

despesas necessárias à sua perfeita e completa realização. 

PARAGRAFO SEGUNDO – Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato 

correrão à conta dos recursos consignados NATUREZA DA DESPESA: 339039-16, FONTE DE RECURSO: 0120000, 

PTRES: 108876, Notas de Empenho nº 201_NE  no valor de R$ 0.000.000,00 (XXXX XXXXXXX XXXX XXXX). 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado 

pelo IFBA, em moeda corrente nacional, mediante Emissão de Nota Fiscal, em parcelas mensais, de acordo com o 

Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório das etapas efetivamente concluídas, de 

acordo com o boletim de medição aprovado pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados 

a partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do comprovante de recolhimento de 

multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais. 

PARAGRAFO PRIMEIRO – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do 

Contrato. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO – Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada das guias de 

comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, 

inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada. 

 
PARAGRAFO TERCEIRO – No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros 

moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para tanto até a data de sua efetivação, 
calculados pro rata die, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 

PARAGRAFO QUARTO – Repactuação e Reajuste: 

1. É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convenção coletiva de trabalho ou 

sentença normativa vigente à época da apresentação da proposta e adotados para elaboração desta. 

2. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir 

da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

3. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o contrato sem 

pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito. 

4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado depois de 

extinto o contrato. 

5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 

composição de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença 

normativa da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos 

indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado de cada um dos itens da planilha a 

serem alterados. 

5.1. Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção, acordo coletivo de 

trabalho, sentença normativa ou definidos pelo poder público, tais como auxílio alimentação e 



 

 

 

 

vale transporte, serão reajustados com base nos respectivos instrumentos legais, no mesmo 

momento – e por meio do mesmo instrumento – em que ocorrer a repactuação da mão de 

obra, com efeitos financeiros das datas das efetivas alterações de custos de cada item, nos 

termos dos itens 1 e 2 desta cláusula. 

6. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, sentença normativa, acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. 

7. É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com [insumos, materiais e/ou 

equipamentos], observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para 

apresentação da proposta. 

7.1. Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao reajuste, nos 

termos deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a CONTRATADA, em momento 

oportuno, após o implemento da condição (interregno mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o 

reajuste de direito. 

8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir da 

data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 

9. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem 

pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

10. Para os reajustes de [insumos, materiais e/ou equipamentos] será utilizada a variação do 

Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundação Getúlio Vargas 

– FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se uma das seguintes fórmulas: 
 
 

10.1. Fórmula de cálculo “a”: 

 
R =  (I – Io) . P 

 

Io 
 

Onde: 

 
a) para o primeiro reajuste: 

R = reajuste procurado; 

I = índice relativo ao mês do reajuste; 

 
Io = índice relativo ao mês da data do orçamento ou da data limite para apresentação da proposta; 

P = preço atual dos serviços. 

b) para os reajustes subsequentes: 

R = reajuste procurado; 

I = índice relativo ao mês do novo reajuste; 



 

 

 

 

Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado; 

P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado. 

 

 
10.2. Fórmula de cálculo “b”: 

 
Pr = P + (P x V) 

 
Onde: 

 
Pr = preço reajustado, ou preço novo; 

P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 10 desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo 

ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

11. Qualquer que seja a variação apurada nos termos do item anterior, o percentual de reajuste 

máximo a ser aplicado será aquele definido como centro da meta de inflação fixada – pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), nos termos do Decreto n° 3.088, de 21 de junho de 1999 – para o 

exercício em que tiverem início seus efeitos financeiros. 

12. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 

CONTRATADA, nos termos do item 7 desta cláusula. 

13. A repactuação e o reajuste ocorrerão simultaneamente e serão formalizados em um mesmo 

instrumento, por meio de apostilamento ao contrato. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – 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 corresponsabilidade 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 SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Depois de concluído o serviço detalhado no anexo I, poderá ser recebido 

provisoriamente, mediante termo circunstanciado feito pela comissão de recebimento de obras e serviços de 



 

 

 

 

engenharia, assinado pelas partes, ou contestado o seu recebimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 

contados da comunicação escrita e encaminhada pela CONTRATADA a Diretoria Geral do Campus Salvador. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo do serviço será efetuado pela comissão de recebimento de 

obras e serviços de engenharia, designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado 

pelas partes 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. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das 

condições contratuais, a Comissão de Recebimento 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 da obra. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução do serviço ora licitada, observará os prazos e as etapas previstas no 

Cronograma aprovado pelo IFBA. 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 000.000,00 (xxxx xxxxxx xxxxxxxx 

xl) correspondente a 4 % (quatro por cento) do valor do Contrato, na modalidade de fiança bancária. 

PARAGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, 

depois de esgotado o prazo recursal. 

PARAGRAFO TERCEIRO - 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. 

PARAGRAFO QUARTO - 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. 

PARAGRAFO QUINTO - 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. 

PARAGRAFO SEXTO – Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
1. Advertência; 

2. 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; 

3. Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com 

a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

4. 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – 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. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – 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. 

PARÁGRAFO QUARTO – 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 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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 obras realizadas, desde que estejam de acordo com as 

prescrições ora pactuadas, assegurada à defesa prévia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – 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: 

 
1. decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA; 

2. alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a 

juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 

3. transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE; 

4. 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 

PARÁGRAFO ÚNICO – 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 

PARÁGRAFO ÚNICO – 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 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – 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. 

 
 

Salvador,  de  de 2018. 
 
 
 

 
 

Albertino Ferreira do Nascimento Junior 
 
 
 
 
 

 

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 
 

Testemunhas: 
 

CPF: 
 
 
 
 
 

 

CPF: 



 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA - IFBA – CAMPUS SALVADOR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 

Nome da empresa: xxxxx 

 
Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº. XX/2018, cujo objeto é a contratação de 

pessoa jurídica especializada na prestação de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 

PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA CAÇAMBA, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 

FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE RESÍDUOS CLASSE II – NÃO PERIGOSOS, COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 

PERMANECENDO NO LOCAL ATÉ SUA CAPACIDADE SER COMPLETADA POR ATÉ 30 DIAS, PARA POSTERIOR COLETA, NO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS SALVADOR., de resíduos gerados no 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia – Campus Salvador. 

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do 

objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus 

anexos, que o integram independentemente de transcrição. 

Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, abaixo identificado, todos os 

locais de realização dos serviços e estar totalmente cientes do grau de dificuldade envolvido. 

 
Salvador, de de 2018. 

 

 

 

Empresa CNPJ 
 

 

 

Endereço Telefone/Fax 
 

 

 

E-mail Responsável Técnico 

 
(nome e registro no Conselho Profissional) 

 

 

 

Responsável Técnico da Empresa 

 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos relativos à habilitação. 



 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA IFBA – CAMPUS SALVADOR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 

Nome da empresa: xxxxx 
 
 

 
Pela presente declaramos conhecer e compreender por inteiro o teor do PREGÃO ELETRÔNICO nº. XX/2018, cujo 

objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA CAÇAMBA, COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE RESÍDUOS CLASSE II – 

NÃO PERIGOSOS, COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PERMANECENDO NO LOCAL ATÉ SUA CAPACIDADE SER 

COMPLETADA POR ATÉ 30 DIAS, PARA POSTERIOR COLETA, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS SALVADOR., quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, 

para atendimento das necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA – 

Campus Salvador, pelo que aceitamos seus termos e comprometemo-nos a observá-los integralmente. 

Declaramos, outrossim, que mesmo não tendo realizado a vistoria prévia ao local de entrega e instalação do 

objeto, mensuramos a proposta de acordo com os itens constantes no edital e seus anexos, assumindo na 

totalidade as condições de sua execução. 

Salvador, de de 2018. 
 
 
 
 

 

Empresa CNPJ 
 

 

 

Endereço Telefone/Fax 
 

 

 

E-mail Responsável Técnico 

 
(nome e registro no Conselho Profissional) 

 
. 

 

 

 

Responsável Técnico da Empresa 

 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos relativos à habilitação. 



 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
 

 
Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº. XX/2018, instaurado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus Salvador, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade 

ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução 

Normativa nº 01, de19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto. 

 
 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

  , de  de 2018. 

Nome: 

RG/CPF: 

 
Cargo: 



 

 

 

 

 
 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL 
 
 

 
(LOGOMARCA DA EMPRESA) 

 
 

 
CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

 
A empresa   , inscrita no CNPJ sob o número  , certifica ter recebido 

da  , os resíduos abaixo relacionados, para processo de   , em 

conformidade com os requisitos especificados em nossa Licença Ambiental de Operação n° xxxx, emitida pelo (órgão 

licenciador). 

 
Resíduos: 

Quantidade: 

Nota Fiscal n°: 

Mês: 

Local de retirada dos materiais: 

 
Sendo as informações aqui prestadas verdadeiras, firmamos o presente. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

  ,  de  de 2018. 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do responsável legal pela empresa com firma reconhecida. 
 
 
 
 
 

 

Nome do responsável e da empresa. 



 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 
 
 

 
A (empresa), inscrita no CNPJ nº.  , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

  , portador(a) da Carteira de  Identidade nº.  e do CPF nº. 

  , declara atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico n°  e sob 

as penas da Lei, que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação na licitação mencionada, cientes 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências futuras. 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
 

 

 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 


