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TERMO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2020 - UASG 158428

Processo nº. 23184.000140/2020-05

Senhor Licitante,
visando comunicação futura entre o Ifes –  Campus Ibatiba e sua empresa,  solicitamos preencher o
recibo de retirada do edital e remetê-lo digitalizado ao Setor de Compras por meio de correio
eletrônico,  através do endereço  compras.ib@ifes.edu.br.  A não remessa do recibo exime-nos da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório,  bem como de
quaisquer informações adicionais,  através de contato direto.  Qualquer ocorrência,  alteração,
retificação deverão ser acompanhadas pelos interessados via sistema Comprasnet.

Razão Social:_________________________________________________________
CNPJ Nº _____________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________

E-mail:________________________________   Celular________________________________

Cidade:________________________________   Estado:________________________________

Telefone:______________________________    Fax:__________________________________

Pessoa para contato: __________________________________________________ 
                                                                                                                         
Recebemos,  através do acesso à página www.comprasgovernamentais.gov.br   nesta data,  cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

(Cidade) _______________, ____ de _________ de 2020.

                                                     ____________________________
.                                                                      Assinatura

__________________________________________________________________
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020

O Instituto Federal do Espírito Santo -  Ifes, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação,
criada pela Lei nº 11.892/08, de 29 de dezembro de 2008, mediante a Coordenadora de Licitações e
Compras Maycon da Silva Raider, designado pela Portaria DG  nº 040,  de 11  de fevereiro  de 2020,
torna público para conhecimento dos interessados que,  através do site eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br     ,  realizará  licitação na modalidade Pregão Eletrônico,  do tipo
Menor Preço, pelo  modo de disputa ABERTO, por  GRUPO,  regime de execução indireta,  conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, constantes do processo 23184.000140/2020-05.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá,  integralmente,  a Lei nº 10.520,  de 17  de
julho de 2002,  o Decreto nº 10.024/2019,  Decreto  7.892/13,  Decreto  nº  7174/2010  e  demais
decretos  que  regulamentam  a  modalidade  do  Pregão,  a  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de
dezembro de 2006, o Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, a Instrução  Normativa nº 02, de 30
de abril de 2008 e suas atualizações e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas no presente Edital. 

DO OBJETO
1.1 A presente Licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS visando à eventual  Contratação de
empresa  para  prestação  de  serviço  de  transportes  coletivos  de  passageiros,  em  veículos
automotores, tipo ônibus, em âmbito nacional durante o exercício de 2020. 

1.2 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a do SITE COMPRAS
GOVERNAMENTAIS, “SIASG” OU NOTA DE EMPENHO, prevalecerá, sempre, a descrição do edital.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 Os  recursos  para  a  aquisição  do  objeto  do  presente  registro  de  preços,  de  acordo  com  os
quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão certificados
por ocasião de cada contratação.

DO LOCAL, DATA, HORÁRIO DE CADASTRAMENTO E DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
3.1 A data para cadastramento das propostas será a partir do dia 06 de ABRIL de 2020 até a data e
hora marcadas para abertura da sessão pública de pregão. A licitante poderá enviar ou excluir
propostas durante todo o período de divulgação do edital.
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3.2  A  abertura das propostas será dia 04.05.2020,  09h  (horário de Brasília),  no site
www.comprasgovernamentais.gov.br  através do sistema PREGÃO-ELETRÔNICO.
3.3 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, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.

DA PARTICIPAÇÃO
4.1 A participação nesta licitação significa:

a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram,  conhecem e concordam
plenamente com as instruções, deveres e direitos deste edital;
b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação,  bem como àquelas que
indiretamente a regulam;
c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma
eletrônica;
d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento
de seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao
seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o
edital, e demais documentos anexos.

4.2 Poderá participar deste Pregão,  a empresa que atender todas as exigências,  inclusive quanto à
documentação constante deste Edital e seus Anexos, e estiver devidamente credenciada, através do
site www.comprasgovernamentais.gov.br , para acesso ao sistema eletrônico.

4.2.1 As empresas deverão estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF.
4.2.2 A empresa participante poderá retirar o manual do pregão eletrônico para o fornecedor
na opção PUBLICAÇÕES, subitem MANUAIS do site citado.

4.3 Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.

4.3.1 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade do licitante, bem como as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico.

4.4 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a
comprovação a qualquer tempo.
4.5 Não será admitida a participação de empresas:
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a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas,
ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação;
b) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si;
c) Tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta,
Federal,  Estadual,  Municipal ou do Distrito Federal,  por meio de ato publicado no Diário
Oficial da União,  do Estado ou do Município,  enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou punidas com suspensão pelo Ifes;
d) Estrangeiras que não funcionem regularmente no país;
e)  Empresa licitante de sócios,  diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo
empregatício com o Ifes.
f)   Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo
72, § 8º, inciso V, da lei nº 9.605, de 1998.

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1 Para participar do Pregão,  o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”
através do site www.comprasgovernamentais.gov.br . 

5.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,  
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
5.1.2 O credenciamento do licitante, assim como a sua manutenção,  dependerá de registro
cadastral atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores -  SICAF,  que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação,  o qual deve ser providenciado
com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis antes da abertura das propostas.
5.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao Ifes,  promotor da licitação,  responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
6.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos referentes ao ato convocatório ao Pregoeiro em
até 3 (três)  dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,  exclusivamente por
meio eletrônico,  através do endereço  compras.ib@ifes.edu.br,  cabendo ao Pregoeiro decidir sobre
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os questionamentos no prazo de 02  (dois)  dias  úteis  contados  da  data  de  recebimento  da
impugnação.

6.1.1 Os questionamentos respondidos estarão,  sempre que possível,  disponíveis no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br     , para ciência de todos os interessados.

6.2 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública, qualquer pessoa po-
derá impugnar o ato convocatório deste Pregão. Os pedidos de impugnação, bem como as respecti-
vas respostas, serão divulgados no site www.comprasgovernamentais.gov.br     .  

6.2.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis anteri-
ores ao recebimento da impugnação.
6.2.2 Acolhida a impugnação contra o Edital,  será designada nova data para a realização do
certame. 

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
7.1 Para participação no pregão eletrônico,  o licitante deverá manifestar,  em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (artigo 26,  do Decreto nº
10.024/2019).

7.1.1 Em campo próprio do Sistema, os licitantes deverão declarar:
a) A inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação;
b) Que não empregam menores;
c) Que a proposta foi elaborada de forma independente sem a participação de qualquer
pessoa não vinculada diretamente à licitante, na forma da Instrução Normativa SLTI nº 2, de
16 de setembro de 2009, publicada no DOU de 17/09/2009.
7.1.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará ao licitante as sanções previstas neste edital (artigo 49, do Decreto nº 10.024/2019).

7.2 O licitante,  obrigatoriamente,  encaminhará através do sistema,  a planilha de proposta
devidamente preenchida.

7.2.1 Até a data e horário estabelecidos neste edital para abertura da sessão,  os licitantes
poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (artigo 26,  §  6º,  do
Decreto nº 10.024/2019).
7.2.2 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances
inseridos (artigo 19, inciso III, do Decreto nº 10.024/2019).
7.2.3  Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro ou de sua
desconexão (artigo 19, inciso IV, do Decreto nº 10.024/2019).
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7.3 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da sessão
deste pregão excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o último.
7.4 Nos preços cotados ou lances deverão estar inclusas todas as despesas, impostos, fretes, carga e
descarga, inclusive para possíveis trocas, taxas, contribuições e todos e quaisquer custos incidentes,
direta ou indiretamente, sobre os produtos a serem entregues.
7.5  O prazo de validade/garantia do produto ofertado deverá ser de no mínimo 06 (seis)  meses,
quando outra não for explicitada no Anexo I.  Durante o prazo de vigência da garantia a licitante
vencedora responsabilizar-se-á por todos os custos advindos de possíveis trocas do produto, inclusive
fretes de retirada e devolução dos mesmos.
7.6 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado
de que tratam os artigos 42  a 49  da Lei complementar nº 123/2006,  deverá preencher,  no ato do
envio de sua proposta,  em campo próprio do Sistema,  declaração de que atende os requisitos do
artigo 3º da referida Lei.
7.7 Na elaboração da proposta eletrônica deverá conter ainda o seguinte requisito:

a) Consignar em moeda nacional,  expressa em algarismos e por extenso, o preço unitário e
total por item ofertado,  de acordo com os preços praticados no mercado,  e conforme
estabelece o artigo 43, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, com 02 (duas) casas decimais após a
vírgula;
b)  Marca e modelo/referência do produto ofertado; tal exigência é obrigatória tanto para a
proposta eletrônica quanto para a proposta resultante da fase de lances. A marca servirá para
cotejo entre o que foi solicitado no edital e o oferecido pelo licitante. O cotejo será realizado
através de consulta ao site do fabricante do produto ofertado.
7.8 A proposta escrita,  resultante da fase de lances,  além do disposto na alínea “a”  do
subitem anterior, deverá conter:
a) Declaração expressa de estarem inclusas nos preços todas as despesas com impostos,
taxas, contribuições, transportes, entregas, carga e descarga, embalagens, manuais e todos e
quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos ofertados;
b) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
será considerado como tal o prazo da proposta omissa;
c) Deve constar na Proposta ou em folha a ela anexada os seguintes dados do licitante: razão
social,  número do CNPJ/MF,  endereço completo,  telefone/fax,  e-mail,  número de conta-
corrente, agência, banco e praça de pagamento. Deverá ainda conter os seguintes dados do
Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  nome,  endereço residencial
completo, CPF/MF, Cargo/Função, RG, Órgão Expedidor, naturalidade, nacionalidade, estado
civil e e-mail.

7.9 Os preços propostos não poderão ser reajustados, em conformidade com o Decreto 1.054/1994 e
a Lei 10.192/2001.
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7.10 As propostas deverão ser apresentadas com os seus respectivos campos de “Descrição
Complementar”  devidamente preenchidos.  As propostas que não forem apresentadas com a
descrição clara do que se está sendo ofertado,  não  contiverem  nenhuma  descrição  ou,  ainda,
contiverem textos inelegíveis serão desclassificadas e não poderão participar da etapa de lances. 

DA ABERTURA DA SESSÃO
8.1  O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro,  via sistema eletrônico,  na data e horário
previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2020,
publicado no DOU de 23 de setembro de 2020, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
que deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimentos
detalhadas no presente Edital e seus Anexos.
8.2 Após apresentação da proposta,  não caberá desistência,  salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA
9.1 O Pregoeiro efetuará a análise da conformidade da proposta,  verificando se as descrições das
propostas cadastradas estão adequadas às especificações contidas no Edital.
9.2 O Pregoeiro desclassificará a proposta em desacordo com as especificações exigidas no Edital ou
com valores que contenham erro material e classificará as propostas que participarão da fase de
lances.
9.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
9.4 As propostas contendo a descrição do objeto do presente edital, valor e eventuais anexos estarão
disponíveis na internet. 
9.5 O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagem do Pregoeiro aos Licitantes.

DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)
10.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.

10.1.1  O  valor  do  lance  deverá  corresponder  ao  MENOR  PREÇO  por  item,  em  moeda
nacional com duas casas decimais, sendo considerado vencedor aquele que ofertar o menor
preço, atendidas as exigências deste Edital e seus anexos.
10.1.2 No preço cotado, deverão estar inclusos todos os insumos que os compõem, tais como
as despesas com impostos,  taxas,  fretes,  seguros e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;
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10.1.3 Objetivando facilitar a operacionalidade do Pregão, os licitantes informarão o valor
líquido de acordo com o Modelo de Proposta constante do Anexo IV deste Edital

10.2 Observado o horário fixado para a formulação de lances e as regras de sua aceitação, o licitante
será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
10.3  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos,  observado o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.
10.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
10.5 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
10.6 Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
10.7 A etapa de lances será encerrada conforme as regras previstas pelo Decreto 10.024/2019, para
modo de disputa escolhido.
10.8 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,  conforme prevê
art. 32 do Decreto 10.024/2019.
10.9 O pregoeiro não se responsabiliza,  em hipótese nenhuma,  por possíveis erros no registro dos
lances por parte dos licitantes.
10.10 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos
art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do
critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à
primeira hipótese. Proceder-se-á da seguinte forma:

10.10.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá, no prazo
de 5  (cinco)  minutos após a convocação,  apresentar nova proposta inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias,
será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão;
10.10.2 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na
forma do subitem anterior, serão convocados os licitantes remanescentes que porventura se
enquadrarem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para exercício do mesmo
direito.

10.11 Como condição prévia à aceitação da proposta,  caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do
Governo Federal (www  .  portaldatransparencia  .  gov  .  br  ), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo
–  Favorecido (pessoas físicas,  empresas e outros)”,  para verificar se o somatório dos valores das
ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
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ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°,  do mesmo diploma,  em caso de início de
atividade no exercício considerado.

10.11.1 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o
exercício corrente para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela
recebidas até o mês anterior ao da sessão pública da licitação extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A
e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
10.11.2 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolação do limite legal, o
Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme
artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10  e 12,  da Lei Complementar n° 123,  de 2006,  com a consequente
recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.

10.12 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão,  o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando
o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame sem prejuízo dos atos realizados.
10.13 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes.

DO JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso para que seja
obtido melhor preço e decidirá sobre a sua aceitação, observado os critérios de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

11.1.1  A negociação será realizada por meio do sistema,  podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
11.1.2 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL do item, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
11.1.3 Os preços não poderão ultrapassar o valor estimado definido no Edital.
11.1.4 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
11.1.5 O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento
contendo o detalhamento da proposta,  para fins de verificação de sua exequibilidade, de
forma  online  via   anexo  no  sistema  comprasnet,  ou  por meio eletrônico para o e-mail
compras.ib@ifes.edu.br, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
11.1.6 Será desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vícios ou ilegalidades;
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b) Não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência; 
c)  Apresentar preços finais,  global e por item,  superiores aos valores estimados
estabelecidos neste Edital;
d)  Somente em condições especiais,  devidamente justificadas em relatório técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os preços unitários
cotados exceder o limite estimado no edital.
e)  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas,  devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
f) Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos preços ofertados para o mesmo item,  e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos,  não sendo possível a sua
imediata desclassificação,  será obrigatória a realização de diligências para aferir a
legalidade e exequibilidade da proposta.
g) Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua
continuidade.
h)  Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito,  ou se o
licitante vencedor não atender às exigências habilitatórias,  o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente,  verificando a sua aceitabilidade,  procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, segundo o critério de menor preço global do
item e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital.
i) Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com o licitante,
no sentido de se obter preço melhor. 
j)  No julgamento das propostas,  o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância,  mediante despacho fundamentado,  registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
k)Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço,  este deverá
comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

11.2 Após a fase de lances,  havendo dúvidas ou necessidade de alguma confirmação,  o Pregoeiro
poderá convocar a empresa no “chat”  do sistema para obter as informações que se fizerem
necessárias.

11.2.1 Caso não exista manifestação e/ou interesse por parte da empresa na negociação no
chat do sistema o Pregoeiro poderá recusar a proposta a qual não foi possível obter as
informações.
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11.3 Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e
decisão acerca da aceitação do valor, de modo a enquadrá-la no valor estimado.
11.4 Se aceita, a proposta de preços resultante da etapa de lances/negociação deverá ser formulada
com os valores globais,  atualizados em conformidade com os lances ofertados/negociação e deverá
ser transmitida ao Pregoeiro, em prazo a ser determinado durante a sessão do Pregão, através do e-
mail compras.ib@ifes.edu.br,  com posterior encaminhamento,  via SEDEX,  das originais ou cópias
autenticadas para o Ifes - Coordenadoria de Licitações e Compras do Campus Ibatiba, na Av. Sete de
Novembro,  Nº 40,  Centro,  Ibatiba/ES,  CEP:  29.395-000,  no prazo máximo de 02 (dois)  dias úteis
contados do encerramento da sessão pública.
11.5 A proposta resultante da etapa de lances, além do disposto no Item 7, deverá conter:

a) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Será considerado como tal o prazo da proposta omissa;
b) Valor unitário e total de cada item de acordo com os preços praticados no mercado,
conforme estabelece o artigo 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, em algarismo e por extenso,
expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando o descrito no Anexo I - Termo de
Referência deste Edital; 
c) Estar inclusos  no preço todos os insumos que o compõem,  tais como as despesas com
impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
valor do produto.

11.6 Deve constar na Proposta ou em folha a ela anexada os seguintes dados do licitante:  razão
social,  número do CNPJ/MF,  endereço completo,  telefone/fax,  e-mail,  número de conta-corrente,
agência,  banco e praça de pagamento.  Deverá ainda conter os seguintes dados do Representante
Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  nome,  endereço residencial completo,  CPF/MF,
Cargo/Função, RG, Órgão Expedidor, naturalidade, nacionalidade, estado civil e e-mail.
11.7 Em atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental regulados pela IN/SRLTI/MPOG no
01, de 19 de janeiro de 2010 o licitante deverá apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental
conforme Anexo IV, assinada por representante legal.

DA HABILITAÇÃO
12.1  Os  licitantes  devem  estar  cadastrados  no  Novo  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de
Fornecedores - SICAF, cuja confirmação será efetuada mediante consulta “on line”.

12.1.1  A  habilitação  da  licitante  vencedora  será  verificada  on-line no  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, após a análise e julgamento da Proposta,
devendo apresentar, ainda, comprovação de sua capacidade técnica demonstrada por meio
de um ou mais atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, onde
comprovem ter a Licitante aptidão para o fornecimento do objeto do Edital.
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12.1.2 Se a consulta cadastral indicar alguma documentação com o prazo de validade vencido ou se a
empresa não possuir no SICAF o nível correspondente a essa documentação,  deverá ser enviado pela
licitante,  via e-mail,  as certidões válidas,  que terão sua veracidade confirmada junto ao site do
emissor. Caso a veracidade das certidões não possa ser verificada pela internet, deverão as mesmas
ser apresentadas conforme estabelece as alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 12.6.
12.1.3  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,  mesmo que esta apresente alguma
restrição.

12.1.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame,  prorrogável  por  igual  período,  a
critério da administração pública, para a regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
12.1.3.2  A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas nos art.
7º da lei nº 10.520/02,  sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes,  na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou a revogação da
licitação.

12.2 Em campo próprio do Sistema,  as licitantes deverão declarar a elaboração independente de
proposta,  a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação e que não empregam
menores.
12.3 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deverá apresentar, também, o
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
12.4 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará na inabilitação do licitante,  sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
12.5 Os documentos para habilitação, quando exigidos, serão encaminhados ao Pregoeiro, em prazo
a ser determinado durante a sessão do pregão, de forma online via anexo no sistema comprasnet, ou,
através do e-mail compras.ib@ifes.edu.br,  no prazo mínimo de 02 (duas)  horas,  conforme prevê
Decreto 10.024/2019.
12.6 Os documentos, caso exigidos, deverão ser: 

a) apresentados em original ou cópia autenticada em cartório, ou;
b) apresentados em cópia simples acompanhada do original para efeito de autenticação pelo
pregoeiro ou membro da equipe de apoio ou outro servidor por ele indicado, ou;
c) publicados em Órgão da Imprensa Oficial, ou ainda;
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d) extraídos da internet, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à consulta a ser feita
pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio deste Pregão.

12.7 Nos documentos deverão constar sua validade.  Se o prazo de validade for omisso,  será
considerado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia subsequente ao da sua expedição.
12.8 Não será aceito protocolo de entrega ou de solicitação dos documentos exigidos no presente
edital e seus anexos.
12.9 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta,  ou contrariar qualquer
dispositivo deste edital e seus anexos,  ou,  ainda,  não for apresentada no prazo estabelecido
conforme o subitem 12.5,  o pregoeiro considerará o proponente inabilitado,  devendo instruir o
processo com vistas a possíveis penalidades.
12.10 Documento apresentado com validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.
12.11 A documentação será rubricada pelo Pregoeiro e será anexada ao processo, sendo inabilitados
aqueles licitantes cuja documentação esteja em desacordo com o disposto neste edital e/ou
apresente irregularidades.
12.12  Além das exigências quanto ao SICAF,  durante a fase de habilitação das empresas serão
efetuadas as seguintes consultas:

a) junto ao Portal da Transparência, de existência de registros impeditivos da contratação, no
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU,  em atendimento ao Acórdão nº
1793/2011-TCU;
b) junto ao Conselho Nacional de Justiça, de existência de registro impeditivos da contratação
por improbidade administrativa, no Cadastro de Condenações Civis por Ato de Improbidade,
em atendimento ao Acórdão nº 1793/2011-TCU e 
c) junto ao tribunal Superior do Trabalho,  de certidão negativa de débitos trabalhistas,  em
atendimento a Lei nº 12.440, de 07.07.2011.
d) as consultas a que se referem as alíneas “a” e “b” deste subitem devem estender-se aos
sócios majoritários.
12.12.1 A existência de qualquer registro nas consultas previstas acima implicarão na
inabilitação da empresa.

12.13 Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados.
12.13.1 Relativos à Qualificação Econômico-financeira

a) 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:
a.1) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica;
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a.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  3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
a.3) 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;
a.4) 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

a.5) 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 de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

12.13.2 Qualificação Técnica
a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades  e  prazos  compatíveis  com  o  objeto  desta  licitação,  ou  com  o  item
pertinente,  mediante  a  apresentação  de  atestado(s)  fornecido(s)  por  pessoas
jurídicas de direito público ou privado. 
b) Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão
dizer respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas: 
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I. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente; 
II. Somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a  conclusão  do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8
da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 
III. Para  a comprovação da experiência  mínima de 3  (três)  anos,  será
aceito  o  somatório  de  atestados  de  períodos  diferentes,  não  havendo
obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
IV. Poderá  ser  admitida,  para  fins  de  comprovação  de  quantitativo
mínimo  do  serviço,  a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins
de  comprovação  de  capacidade  técnico-operacional,  a  uma  única
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017. 
V. O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à
comprovação  da  legitimidade  dos  atestados  apresentados,  apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços,
consoante  o  disposto  no  item  10.10  do  Anexo  VII-A  da  IN  SEGES/MP  n.
5/2017. 

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
13.1 Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três
dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes,  desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
13.2  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,  nos
termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

13.2.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica,  objetivamente,  os fatos e o
direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que
proferiu a decisão. 
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13.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.4 Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria
de Licitações e Compras,  situada à Avenida Sete  de Novembro,  Nº  40,   Centro,  Ibatiba/ES,  CEP:
29.395-000, de Segunda a Sexta-feira, de 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 h.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à
interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido
à homologação pelo Diretor-Geral do Campus Ibatiba.
14.2 No caso de interposição de recurso,  após proferida a decisão e constatada a regularidade dos
atos praticados, o Diretor-Geral adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
14.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar
situação regular ou se recusar injustificadamente em retirar a Nota de Empenho,  a Sessão Pública
será retomada e os demais licitantes convocados através de Edital,  na ordem de classificação,  sem
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação. 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
15.1 O Instituto Federal de Educação,  Ciência e Tecnologia do Espírito do Santo,  campus Ibatiba,
firmará Ata com a(s) empresa(s) adjudicatária(s), com vigência a partir da data de sua assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
15.2 A  Ata  decorrente  do  Sistema  de  Registro  de  Preços  -  SRP  terá  sua  vigência  conforme  as
disposições contidas neste Edital e seus Anexos, em relação a vigência  da Ata de Registro de preços,
e sua duração será de 12 meses.  
15.3 As contratações decorrentes da Ata de Registro de preços poderão sofrer alterações, obedecidas
às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
15.4 O Instituto Federal do Espírito Santo, campus Ibatiba, enviará, via E-mail, a Ata, para assinatura
de forma digital do(s) licitante(s) vencedor(es), que deverá(ão) devolvê-la, devidamente assinada, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento ou este será convocado pelo
IFES, campus Ibatiba, para firmar a Ata, também no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da data da convocação.
15.5 Como condição para celebração da Ata,  o(s)  licitante(s)  vencedor(es)  deverá(ão)  manter  as
condições de habilitação exigidas na licitação.
15.6 Na hipótese de a adjudicatária não atender à condição acima ou recusar a assinar a Ata e não
apresentar justificativa por que não o fez,  convocar-se-á o licitante que tenha aceitado compor o
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cadastro de reserva (dentro das condições estabelecidas no artigo 11 do decreto 7.892/2013) ou não
havendo cadastro de reserva para o item em questão, o 2º (segundo) licitante classificado, e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
15.7 O presente Edital e seus Anexos,  bem como a Proposta de Preços (Anexo IV)  do(s)  licitante(s)
vencedor(es),  que deverá ser enviada como anexo atualizado após o encerramento da fase de
habilitação, farão parte integrante da Ata a ser firmada, independentemente de transcrição. 
15.8 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,  devidamente comprovados,  os licitantes
estarão sujeitos às penalidades, garantida a prévia defesa no respectivo processo, em decorrência das
seguintes hipóteses:

a) Recusa injustificada à assinatura do instrumento de registro (ATA),  no prazo estabelecido
no subitem 15.5 deste edital; e
b) recusa em  retirar a nota de empenho, quando convocado para tal. 

15.9 As quantidades previstas no Anexo I – Termo de Referência são estimativas para um período de
12 (doze) meses, obedecida à validade da Ata de Registro de Preços, e o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou
PARTICIPANTE reserva-se  o  direito  de adquirir,  em cada item, quantitativo que julgar  necessário,
podendo ser parcial, integral ou abster-se, a qualquer tempo, de adquirir algum item especificado.
15.10 O  prazo  de  validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  não  poderá  ser  superior  a  um  ano,
computadas neste às eventuais prorrogações (Art. 12º, do Decreto nº 7.892/13).

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
16.1 Notificar a adjudicatária, por escrito, sobre quaisquer irregularidades constatadas, solicitando a
regularização das mesmas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento.
16.2 Efetuar o pagamento devido à adjudicatária,  no prazo previsto neste Edital e seus Anexos,
abatidas às multas, se houver.
16.3 Fornecer à adjudicatária todas as informações necessárias ao perfeito cumprimento das
obrigações assumidas.
16.4 Manter arquivado junto ao processo administrativo, toda a documentação referente ao mesmo.
16.5  Publicar na Imprensa Oficial,  durante a vigência da Ata,  em caso de alterações do preço
registrado e o(s) respectivo(s) fornecedor(es). 
16.6  Convocar o(s)  fornecedor(es)  para negociação de redução de preços sempre que o preço
inicialmente registrado,  por motivo superveniente,  tornar-se superior ao preço praticado no
mercado.
16.7 Frustrada a negociação, liberar o(s) fornecedor(es) do compromisso assumido.
16.8 Liberar o(s) fornecedor(es) do compromisso assumido, sem aplicação das sanções, sempre que
este comprovar mediante requerimento motivado e probatório,  que o preço de mercado tornou-se
superior ao registrado,  desde que a administração confirme a veracidade dos motivos e
comprovações apresentadas e que a solicitação tenha ocorrido em data anterior ao pedido da
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Administração.
16.9  Providenciar a indicação,  sempre que solicitado,  do(s)  fornecedor(es),  para atendimento das
necessidades da Administração,  obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratações definidos pelos participantes da Ata. 
16.10  Conduzir os procedimentos relativos a  eventuais aplicações de sanções por descumprimento
do pactuado neste instrumento.
16.11 Promover a revisão do valor registrado em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou em razão de fato que tenha elevado os custos dos serviços ou bens
registrados.
16.12 Nomear a Comissão responsável pela gestão da ata, conforme atribuições previstas no Termo
de Referência e legislação pertinente.
16.13 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado.
16.14 Gerenciar no caso específico dos órgãos não participantes que deverá formalizar solicitação ao
Diretor-Geral do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Ibatiba para aceitação da participação e
caberá  ao fornecedor beneficiário  da  Ata  de Registro de Preços optar  pela  aceitação ou não da
contratação.

ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
17.1  Caberá  aos  órgãos  participantes  indicar  o  responsável  pela  aquisição,  ao  qual,  além  das
atribuições previstas no Termo de Referência e no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete:

a) Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador,  quando da necessidade de
contratação,  a fim de obter a indicação do fornecedor,  os respectivos quantitativos e os
valores a serem praticados,  encaminhando,  posteriormente,  as informações sobre a
contratação efetivamente realizada;
b) Assegurar-se,  quando do uso da Ata de Registro de Preços,  que a contratação a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando
ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
c) Zelar,  após receber a indicação do fornecedor,  pelos demais atos relativos ao
cumprimento,  pelo mesmo,  das obrigações assumidas,  e também,  em coordenação com o
órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
das obrigações assumidas;
d) Informar ao órgão gerenciador,  quando de sua ocorrência,  a recusa do fornecedor em
atender às condições estabelecidas no edital,  firmadas na Ata de Registro de Preços,  as
divergências relativas à entrega dos materiais e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber
a Nota de Empenho.
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e) Os órgãos participantes do registro de preços deverão,  quando da necessidade de
contratação,  recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,  para que este
proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados;
f) Proceder o(s)  ato(s)  de recebimento do(s)  material(is),  podendo sustar,  recusar,  solicitar
fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências
estabelecidas no Termo de Referência ,  bem como efetuar os pagamentos na forma e nos
prazos estabelecidos;
g) Efetuar o pagamento devido à adjudicatária, no prazo previsto neste Edital e seus Anexos,
abatidas às multas, se houver.

DOS USUÁRIOS DA ATA (Não Participantes)
18.1 Nos termos do art. 22  do Decreto nº 7.892/2013,  durante a vigência,  a Ata de Registro de
Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que
não tenha participado do certame licitatório,  desde que devidamente justificada a vantagem e
mediante anuência do Ifes campus Ibatiba - órgão gerenciador.

18.1.1  O Órgão Não Participante,  a que se refere o Decreto nº 7.892/2013  (art.  2º,  V),
somente poderá fazer uso da Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador
da Ata.
18.1.2 Quando da formalização do pedido para fazer uso da Ata de Registro de Preços
decorrente desta licitação, o Órgão Não Participante deverá informar os itens e quantidades a
serem adquiridos,  enviando documento assinado por autoridade competente do órgão ou
entidade, através de correio eletrônico (compras.ib@ifes.edu.br). 
18.1.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,  observadas as
condições nela estabelecidas,  optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão,  desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão(s) participante(s). (§ 2º do art. 22 do Decreto nº
7.892/2013) 
18.1.4 As  aquisições  ou as  contratações adicionais  de que trata  este  artigo não poderão
exceder,  por  órgão  ou  entidade,  a  cinquenta  por  cento  dos  quantitativos  dos  itens  do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e para os órgãos participantes. (§ 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013)
18.1.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de
órgãos não participantes que aderirem. (§ 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013) 
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18.1.6 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência
da Ata.(§ 6º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013)
18.1.7 Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,  observada a ampla
defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais,  em relação às suas próprias contratações,  informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.(§ 7º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013)

DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
19.1 A  contratação  com  o  fornecedor  registrado,  de  acordo  com  a  necessidade  do  órgão,  será
formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993,e obedecidos os
requisitos pertinentes no Artigo 15 do Decreto nº. 7.892, de 2013.

19.1.1 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de Registro
de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido
de contratação.
19.1.2  O  órgão  deverá  assegurar-se  de  que  o  preço  registrado  na  Ata  permanece
vantajoso,mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 9°,inciso
XI, do Decreto n° 7.892, de 2013).

19.2 Antes da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF, para
identificar  possível  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  e  verificar  a  manutenção  das
condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da INSLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados -CADIN, cujos resultados serão anexados aos
autos do processo.
19.3 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
19.4 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO PAGAMENTO
20.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 

20.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,  
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 
nº. 8.666, de 1993.
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20.2. O pagamento somente será efetuado após o “ateste”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/
Fatura apresentada pela Contratada.

20.2.1. O “ateste” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura  
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

20.3. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura  ou  dos  documentos  pertinentes  à
contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o  pagamento  ficará
pendente 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.
20.4.  Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e, se necessário, aos
sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, devendo o
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

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

20.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos
termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2013, da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

20.5.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da
Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  quanto  aos  impostos  e
contribuições abrangidos pelo referido regime,  em relação às suas receitas próprias, desde
que,  a  cada  pagamento,  apresente  a  declaração  de  que  trata  o  artigo  6°  da  Instrução
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2013.

20.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
20.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
20.8.  A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
20.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
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(6 / 100)

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de
2000 e do Decreto nº 10.024/2019, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade da
proposta;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame;

21.2 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa de até 30% (trinta  por cento)  sobre o valor estimado do(s)  item(s)  prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.4 Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei 8.666, de 1993, da Lei 10.520, de 2002,
do Decreto nº 3.555,  de 2000,  e do Decreto nº 10.024/2019,  a Contratada que,  no decorrer da
contratação:

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital;

21.5 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves,  assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
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Moratória de até 2%  (dois  por cento)  por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratação, até o limite de 10 (dez dias);
Compensatória de até 5% (cinco  por cento)  sobre o valor total do contrato,  no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida,  podendo ser cumulada com a multa
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
d)  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 Administração pelos prejuízos causados;

21.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.8 A autoridade competente,  na aplicação das sanções,  levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator,  o caráter educativo da pena,  bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
21.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Ifes, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
21.10 Caso a contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
21.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.12 As sanções aqui previstas são independentes entre si,  podendo ser aplicadas isoladas ou,  no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
21.13  Caso  o  Licitante  desista  da  proposta  ou  não  assine  a  ata,  será  instaurado  processo
administrativo para apurar a infração, considerando o disposto no art. 7° da lei 10.520/2002 e no
Acórdão 754/2015 TCU/ Plenário.

DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
22.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no  mercado,  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  serviços  ou  bens  registrados,  promovidas  às
negociações necessárias junto ao(s) licitante(s). 
22.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o(s) licitante(s) será(ão) convocado(s) para uma negociação visando a redução
de  preços  e  sua  adequação  ao  praticado pelo  mercado,  frustrada  a  negociação,  o(s)  licitante(s)
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será(ão) liberado(s) do compromisso assumido e serão convocados os demais licitantes com igual
oportunidade de negociação.
22.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, o(s) licitante(s) mediante
requerimento devidamente comprovado não puder cumprir o compromisso, este poderá ser liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, quando
serão convocados os demais licitantes para dar início a novas negociações.
22.4 Não havendo êxito nas negociações com nenhum licitante(s) registrado(s), a Ata de Registro de
Preços poderá ser revogada.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO(S) LICITANTE(S)
23.1 O(s) licitante(s) terá(ão) seu registro cancelado quando: 

a) descumprir às condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não  retirar  a  respectiva  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente,  no  prazo
estabelecido pelo Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Ibatiba ou órgão participante,
sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado; 
d) tiver presentes razões de interesse público.

23.2 O cancelamento do registro,  nas hipóteses previstas,  assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Instituto Federal do Espírito
Santo – Campus Ibatiba.
23.3 O(s) licitante(s) poderá(ão) solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente  que venha comprometer  a perfeita execução contratual,  decorrentes  de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
23.4 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a
seguir, quando vierem a afetar a entrega dos materiais nos locais previstos:

a) greve geral;
b) calamidade pública;
c) interrupção dos meios de transporte;
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do  Código Civil Brasileiro
(Lei nº 10.406/2002).

23.5 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela Adjudicatária.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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24.1 O  presente  Edital  e  seus  Anexos,  bem  como  a  proposta  do  licitante  vencedor  farão  parte
integrante do Processo ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição.
24.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do  Processo,  vedada  a  inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
24.3 A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de
fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal  conduta,
sendo anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito
e fundamentado, não cabendo qualquer direito a indenizações por parte do licitante.
24.4 A  apresentação  da  proposta  implica  para  o  licitante  a  observância  dos  preceitos  legais  e
regulamentares  em  vigor,  bem  como a  integral  e  incondicional  aceitação  de  todos  os  termos  e
condições  deste  Edital,  sendo  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos
documentos apresentados em qualquer etapa do Pregão.
24.5 Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma. São consideradas propostas
apresentadas aquelas que estiverem registradas quando da abertura do certame.
24.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriormente  estabelecidos,  desde  que  não  haja
comunicação expressa do Pregoeiro em sentido contrário.
24.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento e, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Instituto Federal do Espírito Santo.
24.8 As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança deste instrumento.
24.9 Como condição para celebração da Ata, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas
condições  requeridas  na  fase  de  habilitação,  assim  como  para  o  recebimento  dos  pagamentos
relativos aos fornecimentos executados e aceitos.
24.10 Qualquer  pedido  de  esclarecimento  em  relação  a  eventuais  dúvidas  na  interpretação  do
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado pelo e-mail  compras.ib@ifes.edu.br     ou por
escrito  ao  Instituto  Federal  do  Espírito  Santo  –  Campus  Ibatiba,  Coordenadoria  de  Licitações  e
Compras, Avenida sete de Novembro, 40, Centro, Ibatiba – ES, CEP 29.295-000.
24.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
24.12 Aos casos omissos aplicar-se-ão, no que couber, as demais disposições constantes da Lei nº
10.520/02, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/2019, que trata do pregão por meio da utilização
de recursos de tecnologia da informação, Decreto nº 7892/13, Lei Complementar nº 123/06, Decreto
nº 6.204/07, bem assim a Lei nº 8.666/93, e suas alterações e a legislação correlata no que couber.
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24.13 Para  o  fornecimento  de  bens  objeto  desta  licitação,  os  fornecedores  deverão  atender  os
critérios de sustentabilidade ambiental regulados pela IN/SRLTI/MPOG nº 01, de 19 de  janeiro de
2010.
24.14 Fazem parte do edital, como se nele transcritos fossem:

a) Anexo I -  Termo de Referência;

b) Anexo II -  Modelo de Proposta de Preço;

c) Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços;

d) Anexo IV – Declaração de Sustentabilidade Ambiental;

e) Anexo V – Minuta de Termo de Contrato;

f) Anexo VI – Demonstrativo da Situação da Demanda Geral e Locais de Entrega.

24.15  O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal  Seção
Judiciária do Espirito Santo, com exclusão de qualquer outro.

Ibatiba/ES, 17 de março de 2020.

Eglon Rhuan Salazar Guimarães
Diretor-Geral
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviço de transportes coletivos de passageiros,  em
veículos automotores, tipo ônibus, em âmbito nacional durante o exercício de 2020.

1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes coletivos de passageiros, em
veículos automotores, tipo ônibus, em âmbito nacional.
1.2 A unidade de medida será por quilômetro rodado e a licitação será realizada por grupo, conforme
tabela abaixo descrita;
1.3 Para  a  estimativa  de  utilização  dos  serviços  a  serem  contratados  foram  consideradas  as
disponibilidades orçamentárias e o tempo para realização de visitas técnicas durante o exercício de
2020.
1.4 Os serviços a serem licitados são comuns nos termos do artigo 1º da Lei 10.520/02.
1.5 Os serviços serão executados de forma continuada, conforme art. 15 da IN nº 5/2017. 

2. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

UASG UNIDADE ENDEREÇO

1 158428
CAMPUS IBATIBA
(GERENCIADOR)

Avenida 7 de Novembro, 40 – Centro, Ibatiba – ES,
CEP: 29395-000 

2 158884 CAMPUS MONTANHA
Rodovia  ES-130  (Montanha-Vinhático),  Km  1  –
Palhinha Montanha – ES, CEP: 29890-000 

3 158151 REITORIA
Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia Vitória - ES
CEP: 29056-264 

4 158429
CAMPUS VENDA NOVA DO

IMIGRANTE
Rua Elizabeth Minete Perim, S/Nº - São Rafael  Venda
Nova do Imigrante - ES  CEP: 29375-000 

5 158885 CAMPUS CENTRO CERRANO
Estrada  Guilherme  João  Frederico  Kruger,  S/Nº  –
Caramuru, Santa Maria de Jetibá – ES, CEP: 29645-
000, Tel.: 27 2234-3000 

6 158422 CAMPUS NOVA VENÉCIA Rodovia  Miguel  Curry  Carneiro,  799  -  Santa  Luzia
Nova Venécia - ES CEP: 29830-000  

7 158525 CAMPUS ALEGRE Rodovia ES-482 (Cachoeiro-Alegre), Km 47 Distrito de
Rive – Caixa Postal 47  Alegre - ES  CEP: 29500-000 
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8 158417 CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 - Manguinhos  Serra - ES CEP:
29173-087 

9 158883 CAMPUS GUARAPARI Alameda Francisco  Vieira  Simões,  720  –  Aeroporto
Guarapari – ES, CEP: 29211-625 

10 158424 CAMPUS ITAPINA Rodovia BR-259,  Km 70 -  Zona Rural  -  Caixa Postal
256, Colatina – ES, CEP: 29717-000 

3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
3.1 Tendo em vista a necessidade do Ifes – Campus Ibatiba e demais participantes, em atender a
demanda de locomoção de seus servidores e  alunos, de colaboradores eventuais, de participantes
inscritos  em  projetos  e  eventos  de  pesquisa,  de  extensão  e  projetos  e  eventos  culturais  no
desenvolvimento de suas atividades específicas, e buscando viabilizar a economicidade na
contratação desses serviços, via processo licitatório, justifica-se a presente solicitação;
3.2 O  Ifes  possui  veículo  próprio  para  o  transporte  coletivo  de  passageiros,  que  não  suporta  a
demanda apresentada pelo Campus e não possui servidores (motoristas) suficientes para realizar tais
demandas, e para melhor aprendizado de nossos alunos, faz-se necessária a participação em feiras
técnicas,  visitas  técnicas,  congressos,  eventos  de  formação humana,  dentre  outros,  inerentes  ao
Projeto Político Pedagógico – PPP dos Campi, bem como para motivação de alunos e professores
visando maior embasamento técnico e qualidade na formação profissional;
3.3 Necessidade de deslocamento de colaboradores eventuais, de participantes inscritos em projetos
e eventos de pesquisa e extensão e participantes inscritos em projetos e eventos culturais, utilizando-
se de veículos de transporte coletivo de passageiros.
3.4 Necessidade de deslocamento de servidores, cujo número extrapole a lotação dos veículos de
passeio,  que  visem  participar  de  cursos,  capacitações,  reuniões,  congressos  e  outros  eventos
relacionados à Diretoria de Administração e Planejamento, Diretoria de Ensino, Diretoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Extensão, utilizando-se de veículos de transporte coletivo de passageiros.
3.5 Os benefícios resultantes da contratação estão ligados ao constante aprimoramento dos alunos,
servidores, colaboradores eventuais, de participantes inscritos em projetos e eventos de pesquisa, de
extensão e projetos e eventos culturais desta instituição, objetivando formar profissionais capazes de
corresponder às constantes mudanças no mercado de trabalho.
3.6 A terceirização das atividades aqui citadas é justificável por ser de fácil ajuste, isto é, a sua
utilização é efetuada e paga à medida que as necessidades surgirem.
3.7 Os itens do objeto de licitação serão agrupados pela necessidade de contração de todos os tipos
de transporte solicitado pelo Campus, além de fortalecer o mercado ao em torno do Campus e ainda
proporcionar melhor controle e gerenciamento do contrato. Sendo assim, o agrupamento proposto
não restringirá o caráter competitivo do certame, tornando-se viável,  principalmente por ter sido
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observado durante a pesquisa de mercado a existência de diversas empresas que atendem a todos os
tipos de veículos.

4. DA ESTIMATIVA DE USO E TIPO DE VEÍCULO
4.1 A estimativa baseou-se numa previsão aproximada de deslocamentos dos veículos para o ano de
2018, tendo em vista, o planejamento dos professores, o histórico da utilização desse serviço durante
os anos  anteriores, e  a  projeção  de  aumento  dos  deslocamentos  devido  ao  crescimento do
quantitativo de alunos, maior demanda por visitas técnicas para turmas do Ensino Técnico Integrado
ao Ensino Médio e também para a pesquisa e extensão do Campus para os anos de 2020/ 2021. 

Grupo Item Tipo Total de km

1

1 Micro-ônibus / Van 5.000

2 Ônibus Convencional – Ifes Campus ibatiba 5.000

3 Ônibus Executivo – Ifes Campus ibatiba 30.000

4 Ônibus Low Driver – Ifes Campus ibatiba 30.000

5 Ônibus Double Deck – Ifes Campus ibatiba 10.000

6 Diária Motorista – Ifes Campus ibatiba *30 

2

7 Micro-ônibus / Van – Ifes Campus Montanha 20.000

8 Ônibus Convencional – Ifes Campus Montanha 30.000

9 Ônibus Executivo – Ifes Campus Montanha 30.000

10 Ônibus Low Driver – Ifes Campus Montanha 30.000

11 Ônibus Double Deck – Ifes Campus Montanha 20.000

12 Diária Motorista – Ifes Campus Montanha *120

3

13 Micro-ônibus / Van – Reitoria 5.000

14 Ônibus Convencional – Reitoria 10.000

15 Ônibus Executivo – Reitoria 20.000

16 Ônibus Low Driver – Reitoria 20.000

17 Ônibus Double Deck – Reitoria 10.000

18 Diária Motorista – Reitoria *30 

4 19 Micro-ônibus / Van – Ifes Campus Venda Nova do 
Imigrante

5.000

20 Ônibus Convencional – Ifes Campus Venda Nova do 
Imigrante

5.000
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Grupo Item Tipo Total de km

21 Ônibus Executivo – Ifes Campus Venda Nova do 
Imigrante 30.000

22 Ônibus Low Driver – Ifes Campus Venda Nova do 
Imigrante 30.000

23 Ônibus Double Deck – Ifes Campus Venda Nova do 
Imigrante 10.000

24 Diária Motorista – Ifes Campus Venda Nova do 
Imigrante *30 

5

25 Micro-ônibus / Van – Ifes Campus Centro Serrano 1.500

26 Ônibus Convencional – Ifes Campus Centro Serrano 2.500

27 Ônibus Executivo – Ifes Campus Centro Serrano 2.500

28 Ônibus Low Driver – Ifes Campus Centro Serrano 9.000

29 Ônibus Double Deck – Ifes Campus Centro Serrano 9.000

30 Diária Motorista – Ifes Campus Centro Serrano *30

6

31 Micro-ônibus / Van – Ifes Campus Nova Venécia 10.000

32 Ônibus Convencional – Ifes Campus Nova Venécia 5.000

33 Ônibus Executivo – Ifes Campus Nova Venécia 5.000

34 Ônibus Low Driver – Ifes Campus Nova Venécia 36.000

35 Ônibus Double Deck – Ifes Campus Nova Venécia 36.000

36 Diária Motorista – Ifes Campus Nova Venécia *60

7

37 Micro-ônibus / Van – Ifes Campus  Alegre 2.800

38 Ônibus Convencional – Ifes Campus  Alegre 8.000

39 Ônibus Executivo – Ifes Campus  Alegre 7.000

40 Ônibus Low Driver – Ifes Campus  Alegre 7.000

41 Ônibus Double Deck – Ifes Campus  Alegre 7.000

42 Diária Motorista – Ifes Campus  Alegre *20

8

43 Micro-ônibus / Van – Ifes Campus Serra 5.000

44 Ônibus Convencional – Ifes Campus Serra 10.000

45 Ônibus Executivo – Ifes Campus Serra 10.000

46 Ônibus Low Driver – Ifes Campus Serra 10.000
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Grupo Item Tipo Total de km

47 Ônibus Double Deck – Ifes Campus Serra 10.000

48 Diária Motorista – Ifes Campus Serra *20

9

49 Micro-ônibus / Van – Ifes Campus Guarapari 5.000

50 Ônibus Executivo – Ifes Campus Guarapari 30.000

51 Diária Motorista – Ifes Campus Guarapari *40

10
52 Ônibus Executivo – Ifes Campus Itapina 30.000

53 Diária Motorista  – Ifes Campus Itapina *30 

11

54 Micro-ônibus / Van – Ifes Campus Cariacica 5.000

55 Ônibus Convencional – Ifes Campus Cariacica 5.000

56 Ônibus Executivo – Ifes Campus Cariacica 10.000

57 Ônibus Low Driver – Ifes Campus Cariacica 30.000

58 Ônibus Double Deck – Ifes Campus Cariacica 30.000

59 Diária Motorista – Ifes Campus Cariacica *60 

4.1.1 Veículo tipo Micro-ônibus ou Van, com no mínimo 15 (quinze) lugares disponíveis, com
ar-condicionado, com cinto de segurança, com no máximo 10 anos de fabricação, licenciado
para o tráfego rodoviário, junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores em território nacional, 

a ser utilizado em deslocamentos de distâncias curtas a médias preferencialmente dentro do
estado do Espírito Santo em que se desloquem até 15 (quinze) passageiros por veículo;
4.1.2 Ônibus tipo Convencional ou outro tipo equivalente, com no mínimo 42 (quarenta e dois)
lugares disponíveis, com poltronas rodoviárias reclináveis, cinto de segurança, com no máximo
10 anos de fabricação, licenciado para o tráfego rodoviário, junto aos órgãos reguladores e
fiscalizadores em território nacional, a ser utilizado em deslocamentos de distâncias curtas e
médias, preferencialmente dentro do estado do Espírito Santo, em  que  se  desloquem
passageiros  em número acima de 15 (quinze),  necessário  no mínimo 70% de lotação para
autorização da viagem e poderá realizar viagens por estradas vicinais (estrada de chão);
4.1.3 Ônibus tipo  Executivo ou outro tipo equivalente, com no mínimo 42 (quarenta e dois)
lugares disponíveis, com ar-condicionado, sanitário, com no máximo 10 anos de fabricação,
licenciado para o tráfego rodoviário, junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores em território
nacional,  a  ser  utilizado  em  deslocamentos  de  distâncias  curtas,  médias  ou  longas
preferencialmente dentro do estado do Espírito Santo, em que se desloquem passageiros em
número acima de 15 (quinze);
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4.1.4 Ônibus tipo Low Driver ou outro tipo equivalente, com no mínimo 42 (quarenta e dois)
lugares disponíveis, poltronas soft reclináveis e descanso para os pés, cinto de segurança, ar-
condicionado, e som ambiente (CD player), com monitores de TV e DVD, sanitário e geladeira,
GPS  e  rastreador,  veículo  cabinado (com  divisória  entre  motorista  e  passageiros),  com  no
máximo  10  anos  de  fabricação,  licenciado  para  o  tráfego  rodoviário,  junto  aos  órgãos
reguladores e fiscalizadores em território nacional, a ser utilizado em deslocamentos de longas
distâncias, especialmente fora do território do estado do Espírito Santo, em que tal veículo seja
a condição ideal para acomodação dos passageiros;
4.1.5 Ônibus tipo Double Deck ou outro tipo equivalente, com no mínimo 52 (cinquenta e dois)
lugares disponíveis, poltronas soft reclináveis e descanso para os pés, cinto de segurança, ar-
condicionado, e som ambiente (CD player), com monitores de TV e DVD, sanitário e geladeira,
GPS  e  rastreador,  veículo  cabinado (com  divisória  entre  motorista  e  passageiros),  com  no
máximo  10  anos  de  fabricação,  licenciado  para  o  tráfego  rodoviário,  junto  aos  órgãos
reguladores e fiscalizadores em território nacional, a ser utilizado em deslocamentos de longas
distâncias, especialmente fora do território do estado do Espírito Santo, somente será utilizado
em viagens que estiver com ocupação acima dos 42 (quarenta e dois) passageiros e que o Low
Driver não atenda a demanda;
4.1.6 Diária de Motorista: Somente será devida quando for necessária a pernoite.

4.2 A contagem da quilometragem, em regra, iniciar-se-á a partir do Campus, podendo ser outro em
caso de comum acordo da fiscalização com a CONTRATADA. 

4.2.1 Os serviços serão pagos, mensalmente, por quilômetros rodados a serviço da 
Contratante, quando exclusivamente solicitados pelo gestor do contrato, ou, seu 
substituto legal.
4.2.2 Em caso de deslocamento em percurso apenas de ida, a quilometragem será 
cobrada em dobro, ou seja, computa-se para efeito de pagamento o retorno do 
veículo até a sede do Ifes – Campus Ibatiba.
4.2.3 Possíveis deslocamentos que ocorram por necessidade dos motoristas no Município de

destino serão descontados da quilometragem total da viagem.
4.3 As quilometragens indicadas na tabela do subitem 4.1 servem apenas de referência para o ano de
2020, não constituindo em hipótese nenhuma obrigação por parte do Campus de efetuá-las,
podendo ser menor ou maior, de acordo com suas necessidades.
4.4 Para cada pedido de viagem a quilometragem mínima para contratação dos serviços será de 100
km, para efeito de pagamento.

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
5.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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5.1.1 A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços exclusivamente para uso institucional do
Ifes, à visitantes e convidados, quando solicitados oficialmente os mesmos;
5.1.2 Disponibilizar  profissionais,  habilitados  e  experientes  para  condução  dos  veículos,
devidamente credenciados e com cursos básicos necessários para a condução  dos  mesmos,
com CNH – Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D” ou  “E”,  atualizada  e  pontuação
de prontuário no DETRAN, dentro dos limites da lei e nas  condições  deste  Termo  de
Referência; bem como serem registrados nas entidades impostas por lei;
5.1.3 Informar ao servidor responsável pela utilização do serviço a quilometragem inicial e final
do  trajeto,  a  cada  trecho  rodado,  colhendo  o  nome  legível  e  assinaturas  do  mesmo  em
formulário disponibilizado pela administração em duas vias, tanto antes da partida do veículo,
quando do retorno ao Ifes - Campi Solicitante, proporcionando todas as facilidades para que
possa ser feita a conferência no tacógrafo do veículo disponibilizado.
5.1.4 Observar o perfeito cumprimento dos serviços contratados, cabendo-lhe integralmente, o
ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
5.1.5  Pagar  todas  as  taxas,  alvarás  e  outros  encargos  fiscais  e  comerciais,  decorrentes  da
relação com seus empregados;
5.1.6 Repassar à CONTRATANTE, todos os benefícios (descontos e promoções) relativos aos
serviços prestados;
5.1.7 Responder pelo desaparecimento de bens materiais e/ou danos causados diretamente à
Administração, ao patrimônio do Ifes ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, por imperícia,
negligência  ou  imprudência,  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  perpetrados  por  seus
empregados ou prepostos, bem como pelos danos à integridade física  das  pessoas  a  serviço
da Contratante, conduzidas nos veículos;
5.1.8 Arcar com as despesas de manutenção corretiva e preventiva dos veículos fretados, além
de arcar com todas as despesas decorrentes do licenciamento.
5.1.9 Arcar com todos os custos relacionado com os profissionais disponibilizados, inclusive
encargos  sociais,  trabalhistas  e  previdenciários  ou  por  acidente  de  trabalho  e  quaisquer
indenizações, além de uniformes, instrumentos e equipamentos necessários  à  execução  dos
serviços, impostos, taxas e seguros, bem como, alimentação  e  hospedagem  no  período  de
cada viagem. Não cabe, sob qualquer hipótese, solidariedade ou o direito de regresso contra a
Contratante;
5.1.10  Acatar  os  pedidos  de  prestação  dos  serviços  apenas  e  exclusivamente  do  servidor
responsável  pela  fiscalização  do  contrato,  ficando  a  CONTRATANTE  eximida  de  qualquer
obrigação com a CONTRATADA, caso a mesma não observe o disposto nesta alínea;
5.1.11 Efetuar no prazo máximo de 06 (seis) horas o reparo ou providenciar a substituição  do
veículo, ambos sob suas expensas, diante de ocorrência de acidentes de  quaisquer  naturezas,
avaria ou defeitos ou qualquer outro motivo, durante a execução do serviço, que impossibilite
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de  concluir  a  missão.  Havendo  substituição  do  veículo,  deverá  ser  fornecido  outro  de
características  idênticas  ou  superiores,  observados  os  requisitos  de  conforto  e  segurança
estabelecidos. Quando a interrupção ou retardamento  da  viagem  se  verificar  por  culpa  da
CONTRATANTE deverá ela ainda, proporcionar, às suas expensas, alimentação e pousada aos
passageiros, enquanto perdurar tal situação;
5.1.12  Proceder,  à  sua  expensas,  o  reboque  de  veículos  que,  por  mau  funcionamento  ou
defeito, não possa prosseguir a viagem; 
5.1.13 Substituir, sempre que exigido, pela Contratante, e independentemente de justificação
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
julgados  prejudiciais,  inconvenientes  ou  insatisfatórios  à  disciplina  da  repartição  ou  ao
interesse do Serviço Público;
5.1.14 Substituir,  sempre  que  exigido,  pela  Contratante,  de  forma  imediata,  o  veículo
apresentado para embarque que não estiver de acordo com os descritos nos subitens 4.1.1, do
Termo de  Referência,  e  de  acordo com a  legislação  vigente  nos  subitens  3.28  e  3.29  das
obrigações da contratada;
5.1.15 Apresentar os condutores dos veículos portando aparelho telefônico celular e/ ou  rádio
comunicador, de propriedade da empresa e seu uso deverá obedecer o disposto no art. 252,
inciso V do Código Nacional de Trânsito, bem como devidamente instruídos a respeito de todo
o serviço a ser prestado;
5.1.16 Disponibilizar veículos com apólice de seguro total para os passageiros e contra terceiros
(cobertura física e material), apresentando à fiscalização da CONTRATANTE a respectiva cópia
autenticada,  bem como dos documentos dos veículos  e da  habilitação dos motoristas  que
prestarão os serviços;
5.1.17 Responsabilizar-se por todas as despesas de combustível, manutenção, licenciamentos,
pedágios,  estacionamentos,  seguros,  multas  de  trânsito,  alimentação  e  transporte  dos
empregados,  taxas,  impostos  e  outras  que  venham  a  ser  determinadas  pela  legislação
pertinente e que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços contratados;
5.1.18 Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas, em caso de acidentes, e
informar imediatamente a CONTRATANTE;
5.1.19 Disponibilizar os veículos com 01 (uma) hora de antecedência do horário determinado e
no local estipulado pela CONTRATANTE;
5.1.20 Zelar  para  que  os  seus  empregados  se  apresentem  ao  serviço  devidamente
uniformizados, identificados (pessoal e funcional) e asseados;
5.1.21 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de
representante  ou  preposto,  para  tratar  com  o  Ifes  sobre  os  assuntos  relacionados  com  a
execução do contrato;
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5.1.22 Responsabilizar-se  pelas  despesas  médicas  com  seus  empregados,  bem  como  com
servidores e terceiros, no caso de acidentes ou outros sinistros relacionados que venham a
ocorrer durante a prestação do serviço. Excetua-se desta obrigação quando o sinistro ocorrer
extra contrato. É considerado extra contrato quando o passageiro ou usuário  sofrer  qualquer
tipo  de  dano  fora  dos  roteiros  e  horários  estipulados,  bem  como  em  locais  de  paradas
programadas em que o mesmo esteja fora do veículo;
5.1.23 Manter, durante a vigência do CONTRATO, as condições de habilitação necessárias  para
a  contratação  com  a  Administração  Pública,  apresentando,  sempre  que  exigidos  os
comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica;
5.1.24 Efetuar somente o transporte da bagagem e/ou cargas conduzidas pelos passageiros e
os de uso pessoal dos motoristas, no limite de volume e capacidade de carga do bagageiro do
veículo  utilizado.  Não é  permitido  o  transporte  de  outras  cargas/materiais,  sejam elas  da
CONTRATADA, seus empregados ou de terceiros alheios a CONTRATANTE;
5.1.25 Não subempreitar global ou parcialmente os serviços avençados, sem prévia e formal
anuência da CONTRATANTE;
5.1.26 Apresentar,  sempre  que  solicitado,  documentos  que  direta  ou  indiretamente  sejam
pertinentes à realização do serviço ou a sua cobrança;
5.1.27 Respeitar  e  cumprir  qualquer obrigação que,  embora aqui  não contemplada,  esteja
estabelecida no Edital e seus anexos ou que alguma legislação impuser.
5.1.28 Os  veículos  automotores  utilizados  na  prestação  dos  serviços  deverão  atender  aos
limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA nº 01, de 11/02/1993 e nº  172,
de 14/09/2000, além de legislação correlata.
5.1.29  Os  veículos  automotores  utilizados  na  prestação  dos  serviços  deverão  atender  aos
limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do
Programa de Controle de Poluição do Ar por veículos Automotores – PROCONVE, conforme
Resoluções  CONAMA  nº  18,  de  06/05/1986  e  nº  315,  de  29/10/2002  além  de  legislação
correlata. 
5.1.30 A contratada ficará responsável pela acomodação e alimentação de seus colaboradores
em hotéis / pousadas, quando necessário. 
5.1.31 A contratada deverá seguir a Lei 12.619/12 art. 235 – D. “Que refere-se ao descanso 30
minutos a cada 4 horas de viagem”, para viagens de longa distância;
5.1.32 A contratada deverá seguir as normas estabelecidas no CONTRAN 558/80 art. 4 “Que
refere-se a profundidade mínima de 1,6 mm de borracha para circulação” e Lei 9503/97 art.
230  XVIII  –  “Conduzir  em  mau  estado  de  conservação,  comprometendo  a  segurança,  ou
reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista
no art. 104”;
5.1.33 São expressamente vedadas à CONTRATADA:
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a) durante a vigência deste contrato, a contratação de familiar de agente público que
preste serviço ao CONTRATANTE, em que este exerça cargo em comissão ou função de
confiança, conforme estabelece o Decreto nº 7.203, de 04 de Junho de 2010;
b) a veiculação de publicidade deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Ad-
ministração da CONTRATANTE;
c) a subcontratação de outra empresa para a execução deste Contrato.

5.2 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
5.2.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus

serviços dentro das normas deste CONTRATO;
5.2.2 Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  CONTRATO,  por  meio  de  servidor  
especialmente  designado  pela  CONTRATANTE,  nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666/93,  
exigindo seu fiel e total cumprimento;
5.2.3 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso

da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;
5.2.4 Definir e informar previamente os destinos, itinerários, datas e horários para prestação dos

serviços.
5.2.5 Requisitar os veículos necessários à execução dos serviços com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias;
5.2.6 Vistoriar os veículos, vetando aqueles que não estejam de acordo com os padrões 
estipulados neste CONTRATO e no Termo de Referência;
5.2.7 Repassar à CONTRATADA todos os procedimentos administrativos para a execução dos 
serviços;
5.2.8 Verificar a regularidade fiscal, antes de cada pagamento; 
5.2.9 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento;
5.2.10 Indicar formalmente e por escrito, no Contrato, o servidor ou setor responsável pela 
fiscalização dos serviços objeto deste Termo e contato junto a CONTRATADA.
5.2.11 Toda  a  solicitação  dos  serviços,  onde  envolva  o  deslocamento  interestadual,  
deverá vir acompanhada da lista de passageiros contendo o nome completo e número do RG 
ou outro documento oficial. 

5.3 DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
a) Emitir pareceres e outros documentos pertinentes ao contrato;
b) Comunicar-se  oficialmente  com  a  CONTRATADA,  solicitando  serviços,  cumprimento  de

normas, aplicação de sanções e outros correlatos ao bom andamento do contrato;
c) Observar se a CONTRATADA cumpre os preceitos estabelecidos no contrato;
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d) Auxiliar  a  CONTRATADA,  dentro  de  suas  limitações,  a  cumprir  de  maneira  eficiente  as
disposições do contrato;

e) Orientar o(s) servidor(es) responsável(eis) pela utilização do serviço, sobre as obrigações do
mesmo (ex.: conferir e assinar a km de saída e chegada, observar o bom comportamento de
alunos e outros que estiverem acompanhando, observar o desempenho da CONTRATADA, etc);

f) Solicitar os documentos que entender por necessários e que de alguma forma estejam direta
ou indiretamente relacionados a prestação do serviço ou à sua cobrança a fim de verificar as
informações a respeito dos ônibus, motoristas, etc;

g) Aplicar  advertência  e,  com relação  às  demais  sanções,  sugeri-las  indicando  valores  de
multa, rescisão (se for o caso) e consequente suspensão.

As SANÇÕES são aquelas previstas na Minuta do Contrato. 

6. DOS PAGAMENTOS
6.1 Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA, por meio
de ordem bancária para pagamento de faturas e no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a
partir do dia seguinte ao da apresentação oficial do(s) documento(s) de cobrança que deverá constar
o  serviço  contratado,  local  de  origem  e  de  destino  a  que  se  refere,  data  de  saída  e  chegada,
quilometragem rodada, saída e chegada, valor unitário por quilômetro e total  cobrado e tipo de
veículo utilizado. 
6.2 A contagem da quilometragem iniciar-se-á a partir do Campus ou em caso de comum acordo com
a fiscalização, a partir de algum ponto do entorno do mesmo. Considerar-se-á como ponto de
entorno qualquer local situado a uma distância não superior a 1 (um) Km.

6.2.1 Os serviços serão pagos, mensalmente, por quilômetros rodados a serviço da 
Contratante, solicitado exclusivamente pelo fiscal do contrato, ou, seu substituto legal.
6.2.2 Em caso de deslocamento em percurso apenas de ida, a quilometragem será 
cobrada em dobro, ou seja, computa-se para efeito de pagamento o retorno do 
veículo até a sede do Ifes – Campus Ibatiba.
6.2.3 Possíveis deslocamentos que ocorram por necessidade dos motoristas no Município de 
destino serão descontados da quilometragem total da viagem.

6.3 A(s)     fatura(s)     deverá(ão)     estar     devidamente     atestada(s)     pelo     solicitante     ou     responsável     pela  
utilização     do     serviço,     podendo,     em     casos     excepcionais     e     desde     que     devidamente     documentado,  
ser(em)     atestada(s)     pela   fiscalização   do     contrato.  
6.4 Antes do pagamento a contratante realizará consultas online ao SICAF e, se necessário, aos sítios
oficiais,  para  verificar  as  condições  de  manutenção  das  condições  de  habilitação  da  contratada,
devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
6.5 Deverá acompanhar o(s) documento(s) de cobrança, o formulário indicando data, hora de saída e
chegada e a quilometragem de saída e chegada, devidamente     assinados     pelo     responsável     pela  
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utilização     do     serviço  , sob pena de suspensão do pagamento. Também deverá constar na Nota Fiscal
ou documento anexo à mesma o tipo de veículo utilizado, se Micro-ônibus/Van, Executivo, Low Driver
ou Double Deck.
6.6 Eventual  situação  de  irregularidade  fiscal  da  contratada  não  impede  o  pagamento,  se  o
fornecimento  estiver  sido  prestado  e  atestado.  Tal  hipótese  ensejará,  entretanto,  a  adoção  das
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 
6.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos
termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
6.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = 365
i

I = 365
6/100

I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

6.9 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA  enquanto  pendente  qualquer  obrigação
documental  ou  financeira,  sem que  isso  gere  direito  a  reajustamento  de  preços  ou  atualização
monetária;

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A empresa vencedora do certame deverá informar em sua proposta o endereço completo de
funcionamento do mesmo, telefones, fax, e-mail (se houver) e a indicação de um responsável para
contato.
7.2 A(s) Contratada(s) deverá (ão) comprovar, para assinatura e durante a vigência do contrato, que
os veículos utilizados possuem os devidos registros exigidos na legislação vigente, isto é, registro na
ANTT e EMBRATUR, para as viagens interestaduais, e registro junto ao DER-ES para as viagens
intermunicipais, ou outros registros que a legislação venha a impor durante a vigência do presente
instrumento contratual.
7.3 Demais obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão previstas na Minuta do Contrato.
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Ibatiba-ES, 30 de janeiro de 2020

________________________
Genésio Guedes de Morais

Diretor de Administração e Planejamento

Aprovo o presente Termo de Referência:

_________________________
Eglon Rhuan Salazar Guimarães
Diretor Geral do Campus Ibatiba
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ENCARTE A

QUANTIDADES ESTIMADAS E PREÇOS MÁXIMOS
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TOTAL VLR UNIT.
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TOTAL

(R$)

1

1 KM 4189 5.000 5.000 5,36 26.800,00

2 KM 4189 5.000 5.000 8,68 43.375,00

3 KM 4189 30.000 30.000 7,18 215.250,00

4 KM 4189 30.000 30.000 8,35 250.350,00

5 KM 4189 10.000 10.000 8,60 85.950,00

6 UN 21849 *30 *30 504,21 15.126,15

2

7 KM 4189 20.000 20.000 5,36 107.200,00

8 KM 4189 30.000 30.000 8,68 260.250,00

9 KM 4189 30.000 30.000 7,18 215.250,00

10 KM 4189 30.000 30.000 8,35 250.350,00

11 KM 4189 20.000 20.000 8,60 171.900,00

12 UN 21849 *120 *120 504,21 60.504,60

3 13 KM 4189 5.000 5.000 5,36 26.800,00

14 KM 4189 10.000 10.000 8,68 86.750,00

15 KM 4189 20.000 20.000 7,18 143.500,00



16 KM 4189 20.000 20.000 8,35 166.900,00

17 KM 4189 10.000 10.000 8,60 85.950,00

18 UN 21849 *30 *30 504,21 15.126,15

4

19 KM 4189 5.000 5.000 5,36 26.800,00

20 KM 4189 5.000 5.000 8,68 43.375,00

21 KM 4189 30.000 30.000 7,18 215.250,00

22 KM 4189 30.000 30.000 8,35 250.350,00

23 KM 4189 10.000 10.000 8,60 85.950,00

24 UN 21849 *30 *30 504,21 15.126,15

5

25 KM 4189 1.500 1.500 5,36 8.040,00

26 KM 4189 2.500 2.500 8,68 21.687,50

27 KM 4189 2.500 2.500 7,18 17.937,50

28 KM 4189 9.000 9.000 8,35 75.105,00

29 KM 4189 9.000 9.000 8,60 77.355,00

30 UN 21849 *30 *30 504,21 15.126,15

6

31 KM 4189 10.000 10.000 5,36 53.600,00

32 KM 4189 5.000 5.000 8,68 43.375,00

33 KM 4189 5.000 5.000 7,18 35.875,00

34 KM 4189 36.000 36.000 8,35 300.420,00

35 KM 4189 36.000 36.000 8,60 309.420,00

36 UN 21849 *60 *60 504,21 15.126,15

7 37 KM 4189 2.800 2.800 5,36 15.008,00

38 KM 4189 8.000 8.000 8,68 69.400,00

39 KM 4189 7.000 7.000 7,18 50.225,00

40 KM 4189 7.000 7.000 8,35 58.415,00



41 KM 4189 7.000 7.000 8,60 60.165,00

42 UN 21849 *20 *20 504,21 10.084,10

8

43 KM 4189 5.000 5.000 5,36 26.800,00

44 KM 4189 10.000 10.000 8,68 86.750,00

45 KM 4189 10.000 10.000 7,18 71.750,00

46 KM 4189 10.000 10.000 8,35 83.450,00

47 KM 4189 10.000 10.000 8,60 85.950,00

48 UN 21849 *20 *20 504,21 10.084,10

9

49 KM 4189 5.000 5.000 5,36 26.800,00

50 KM 4189 30.000 30.000 7,18 215.250,00

51 UN 21849 *40 *40 504,21 20.168,20

10
52 KM 4189 30.000 30.000 7,18 215.250,00

53 UN 21849 *30 *30 504,21 15.126,15

11

54 KM 4189 5.000 5.000 5,36 26.800,00

55 KM 4189 5.000 5.000 8,68 43.375,00

56 KM 4189 10.000 10.000 7,18 71.750,00

57 KM 4189 30.000 30.000 8,35 250.350,00

58 KM 4189 30.000 30.000 8,60 257.850,00

59 UN 21849 *60 *60 504,21 30.252,30

1 As quantidades previstas neste termo são estimativas para um período de 12 (doze) meses,  obedecida a validade da Ata de Registro de Preços,  e ao ÓRGÃO
GERENCIADOR, reserva-se o direito de adquirir, em cada item, quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou abster-se, a qualquer tempo,
de adquirir algum item específico.

2 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 5.638.303,20 (cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e três reais, vinte centavos).
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº XX/2020

Ao Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Ibatiba.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos produtos abaixo 
relacionados, nos termos do Edital e Anexos.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Valor Global R$

Valor global por extenso:

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
abertura da licitação.

O prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Anexo I - Termo de Referência.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de
Referência.

Declaramos  que  responderemos,  mesmo  após  o  recebimento  definitivo,  pela  detecção  ou
descobrimento de defeitos ocultos, promovendo a sua reparação.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo,
impostos,  seguros,  taxas  ou quaisquer outros  que possam incidir  sobre gastos  da  empresa,  sem
quaisquer  acréscimos  em  virtude  de  expectativa  inflacionária  e  deduzidos  os  descontos
eventualmente concedidos.

Caso  nos  seja  adjudicado  o  objeto  da  licitação,  comprometemo-nos  a  entregá-lo  no  prazo
determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de
posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:
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Dados da Empresa:

 Razão Social:
 CNPJ:
 Endereço:
 Cidade/UF:
 CEP: 
 Tel./Fax:
 E-mail:
 Banco:
 Agência: 
 Conta:
 Optante pelo SIMPLES: Sim(  )  Não (  )

Dados do Representante Legal da Empresa:

 Nome:
 Endereço:
 CEP:
 Cidade/UF:
 CPF:
 RG/Órgão Expedidor:
 Cargo/Função:
 E-mail:

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° XX/2020
PROCESSO N° 23184.00XXXX/2020-XX

No dia___de_______  de 2020,  o Instituto Federal do Espírito Santo –  Campus Ibatiba,  Autarquia
Federal, vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
localizada à Avenida Sete de Novembro, nº 40, Município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, CEP
29.395-000,  CNPJ nº 10.838.653/0011-70,  UASG Nº  158428, Órgão Gerenciador,  neste ato
representado pelo Diretor Geral Professor_____________________________________________,
(nacionalidade)  ____________________,  (estado civil)  ____________________,  residente e
domiciliado(a)  à _____________________________________________,  Município de
____________________, Estado ____________________, Cep ____________________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº ____________________,  e do CPF nº ____________________,
designado(a)  pela Portaria nº ___,  de ___/___/___  publicada no D.O.U.  de ___/___/___,  nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos
Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/2019, que trata do pregão por meio da utilização de recursos
de  tecnologia  da  informação,  Decreto  nº  7.892,  de  23/01/2013,  Lei  Complementar  nº  123/06,
Decreto nº 6.204/07,  bem como suas alterações posteriores,  em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico-SRP nº XX/2019,  RESOLVE registrar os preços ofertados pelo
Fornecedor Beneficiário______________________;  localizado ___________,  inscrito no CNPJ sob o
nº ______________________,  representado pelo _______________  que assina a presente Ata de
Registro de Preços,  obrigando-se a fornecer o(s)  objeto(s)  de acordo com as especificações e nas
condições propostas na licitação supracitada dentro do prazo de 12 meses.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A  presente  Ata  tem  por  objeto  o  Registro  de  Preços  para  futura  Contratação  de  empresa
especializada para fornecimento de  materiais  e equipamentos que visam ampliar e reestruturar o
viveiro de mudas florestais, do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus XXXX  e demais órgãos
Participantes.

1.1.1 As descrições detalhadas do material encontram-se no ANEXO I – Termo de Referência
do Edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1 Ficam registrados, os preços abaixo discriminados, conforme especificações e condições e preços
apresentados pela empresa XXXXXXXXXXXX descritos a seguir:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANTIDADE

ESTIMADA
VALOR UNIT. VALOR TOTAL

….
                                        …..

........
... …. ….... ….....

CLÁUSULA TERCEIRA – FORNECEDOR REGISTRADO
3.1 Compromete-se com o fornecimento pelos preços unitários constantes da CLÁUSULA SEGUNDA,
segundo identificação dos itens e quantitativos, a empresa XXXXXXXXXXXX.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o órgão gerenciador e os
órgãos  participantes  não  serão  obrigados  a  firmar  as  contratações  que  dela  poderão  advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado à
beneficiária preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O  fornecedor  terá  o  seu  registro  cancelado,  por  intermédio  de  processo  administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3. Não  aceitar  reduzir  o  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado;
5.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
5.1.6. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou
no art. 7  º   da Lei n  º   10.520, de 2002  .

5.2.  O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito
ou de força maior.
5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro
do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
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5.4. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.6 acima, será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A  contratação  com  o  fornecedor  registrado,  de  acordo  com  a  necessidade  do  órgão,  será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº. 8.666,
de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes no Artigo 15 do Decreto nº. 7.892, de 2013.

6.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de Registro de
Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de
contratação.

6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de cinco dias uteis,  efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente,  sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de
Registro de Preços.

6.2.1.  Esse  prazo  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por  solicitação  justificada  do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.3. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO
7.1. Durante a vigência da Ata os preços são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Uma vez notificada de que o IFES – Campus Ibatiba ou Órgão participante, efetivará a aquisição, a
licitante  vencedora deverá  comparecer  no  prazo máximo de  até  5  (cinco)  dias  úteis  seguintes  à
notificação,  para  retirar  a  Nota  de  Empenho,  sob  pena  de  decair  do  direito  à  contratação,  sem
prejuízo das sanções previstas no Edital.
8.2. Recebida a Nota de Empenho, a empresa vencedora do certame obriga-se a:

8.2.1. Entregar, no almoxarifado do IFES – Campus Ibatiba ou do Órgão participante, os itens
solicitados, conforme Nota de Empenho, obedecendo ao prazo de entrega de, no máximo 30
(trinta) dias.

8.3. Efetuar a entrega dos bens acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990);
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8.4.1. O  dever  previsto  no  subitem  anterior  implica  na  obrigação  de,  a  critério  da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, o produto com avarias ou defeitos.

8.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo  previsto,  com  a  devida
comprovação;
8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos  tributos,  encargos trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar o registro do licitante vencedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.
9.2. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço,
os prazos e as condições estipuladas neste Edital.
9.3. Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos
produtos sob os aspectos quantitativo e qualificativo, dando aceite quando o produto atender ao
Edital  e  devolvendo  para  substituição,  os  que  por  ventura  não  atenderem  as  descrições  e
especificações exigidas no Edital.
9.4. Proporcionar ao licitante vencedor as facilidades necessárias, para a execução do contrato.
9.5. Fornecer ao licitante vencedor todas as informações relacionadas com o objeto deste Edital.
9.6. Informar ao licitante vencedor, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto.
9.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.
9.8. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.
9.10. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário.
9.11. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as  especificações constantes  do Edital  e  da  proposta,  para fins de aceitação e  recebimento
definitivos.
9.12.  Acompanhar e  fiscalizar  o  cumprimento das  obrigações da  Contratada,  através  de servidor
especialmente designado;
9.13 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DECIMA – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta;
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b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

10.2. Caso os produtos entregues não correspondam ao exigido neste Termo de Referência e não
apresentem as especificações técnicas exigidas, a licitante vencedora será notificada para adequação,
sem prejuízo da incidência das sanções previstas na Lei 8.666/93 e na legislação pertinente.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
11.1. O  prazo  para  pagamento  será  de  até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados
da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº. 8.666, de
1993.

11.2. O pagamento somente será efetuado após o “ateste”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/
Fatura apresentada pela Contratada.

11.2.1. O  “ateste”  fica  condicionado  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

11.3. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura  ou  dos  documentos  pertinentes  à
contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o  pagamento  ficará
pendente 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.
11.4.  Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e, se necessário, aos
sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, devendo o
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

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

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,  nos
termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2013, da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

11.5.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da
Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  quanto  aos  impostos  e
contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias,  desde
que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2013.
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11.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
11.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
11.8.  A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
11.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = (6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso.
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO
12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da contratação, e de tudo dará
ciência à Administração. 

12.1.1.  O  representante  da  Contratante  deverá  ter  a  experiência  necessária  para  o
acompanhamento e controle da execução da contratação.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
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  Administração  ou  de  seus  agentes  e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3. O responsável pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com  a  execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados  e  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as  providências
cabíveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS
13.1 O Edital do Pregão Eletrônico SRP nº XX/2019 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de
Preços, independentemente de transcrição. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada
pelo representante legal do Instituto Federal do Espírito Santo –  Campus XXXX  e pelo Fornecedor
Beneficiário indicado acima.

Ifes-Campus XXXXX-ES,_____ de ______________ de 2020.

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS XXX
[autoridade do Ifes campus XXXX competente para assinar a Ata de Registro de Preço]

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]

CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]

Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° XX/2020
PROPONENTE:_________________________ 
ENDEREÇO:___________________________ 
CNPJ:_____________________FONE/FAX:(0xx)____________ 

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº XX/2020, instaurado pelo Instituto Federal do Espírito
Santo –  Campus Ibatiba,  que atendemos aos critérios  de qualidade ambiental  e  sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos
competentes  quando  solicitadas  como  requisito  para  habilitação  e  da  obrigatoriedade  do
cumprimento integral ao que estabelece o art. 5º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19
de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

Estou  ciente  da  obrigatoriedade  da  apresentação  do  registro  no  Cadastro  Técnico  Federal  de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa
exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 06, de  15 de março de
2013, do IBAMA. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

_______de______________de 2020. 
Nome: 
RG/CPF: 
Cargo: 
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No XX/2020 QUE ENTRE SI FAZEM O
INSTITUTO  FEDERAL  DO  ESPÍRITO  SANTO  E  A
EMPRESA  XXXXXXXXXX  PARA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  TRANSPORTE  COLETIVO,  PARA  O
IFES CAMPUS IBATIBA.

Pelo presente instrumento de contrato de um lado o INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO IFES,
Autarquia  Federal,  vinculada  ao  Ministério  da  Educação,  criado  pela  Lei  nº  11.892,  de  29  de
dezembro de 2008, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE" com sede à Avenida Sete
de Novembro, 40 – Centro – 29395-000 – Ibatiba – ES, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.838.653/0011-70,
representada por seu Diretor Geral, o Professor Eglon Rhuan Salazar Guimarães, brasileiro, solteiro,
residente  e  domiciliado  em  Ibatiba,  Espírito  Santo,  e  de  outro  lado,  e  o(a)  empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXX, sediado(a) na XXXXXX, nº X – X –
XXX, CEP XXXXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXX,
portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXX, expedida pela (o) XXXXX, e CPF nº XXXXX, tendo em
vista o que consta no Processo nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx e em observância às disposições da Lei nº
8.666,  de 21 de junho de 1993, da Lei  nº 10.520,  de 17 de julho de 2002,  da  Lei  de Diretrizes
Orçamentárias  vigente  e  do  Decreto  nº  7.983,  de  8  de  abril  de  2013,  bem  como  da  Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão nº 01/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO
1.  Prestação de serviço de transportes coletivos de passageiros, em veículos automotores,
tipo ônibus, em âmbito nacional durante o exercício de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR DO CONTRATO 
2.1 Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato, correrão à
conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho XXXXX, Fonte de Recurso XXXXX, Elemento
de Despesa XXXXXX,  tipo de  empenho XXXXXXX,  Nota  de  Empenho/Ordem de  Fornecimento  nº
XXXXXXXXX, de XX de XXXX de 20XX. 
2.2 O valor global deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXXX), de acordo com os valores especificados na
Proposta vencedora, estando inclusos neste valor todos os custos relativos à execução do serviço,
bem  como:  seguros,  impostos,  taxas  e  serviços,  mão-de-obra,  encargos  sociais  e  trabalhistas,
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materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e quaisquer despesas referentes à execução do
objeto contratado. 
2.3  Os valores estabelecidos neste Contrato são fixos e irreajustáveis,  até o prazo previsto na Lei
10.192/01, § 2º.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
3.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1.1  A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços exclusivamente para uso institucional do
Ifes, à visitantes e convidados, quando solicitados oficialmente os mesmos;
3.1.2  Disponibilizar  profissionais,  habilitados  e  experientes  para  condução  dos  veículos,
devidamente credenciados e com cursos básicos necessários para a condução dos mesmos,
com CNH – Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D” ou “E”, atualizada e pontuação de
prontuário no DETRAN, dentro dos limites da lei e nas condições deste Termo de Referência;
bem como serem registrados nas entidades impostas por lei;
3.1.3 Informar ao servidor responsável pela utilização do serviço a quilometragem inicial e final
do  trajeto,  a  cada  trecho  rodado,  colhendo  o  nome  legível  e  assinaturas  do  mesmo  em
formulário disponibilizado pela administração em duas vias, tanto antes da partida do veículo,
quando do retorno ao Ifes - Campi Solicitante, proporcionando todas as facilidades para que
possa ser feita a conferência no tacógrafo do veículo disponibilizado.
3.1.4 Observar o perfeito cumprimento dos serviços contratados, cabendo-lhe integralmente, o
ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
3.1.5  Pagar  todas  as  taxas,  alvarás  e  outros  encargos  fiscais  e  comerciais,  decorrentes  da
relação com seus empregados;
3.1.6  Repassar à CONTRATANTE, todos os benefícios (descontos e promoções) relativos aos
serviços prestados;
3.1.7 Responder pelo desaparecimento de bens materiais e/ou danos causados diretamente à
Administração, ao patrimônio do Ifes ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, por imperícia,
negligência  ou  imprudência,  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  perpetrados  por  seus
empregados ou prepostos, bem como pelos danos à integridade física das pessoas a serviço da
Contratante, conduzidas nos veículos;
3.1.8 Arcar com as despesas de manutenção corretiva e preventiva dos veículos fretados, além
de arcar com todas as despesas decorrentes do licenciamento.
3.1.9  Arcar com todos os custos relacionado com os profissionais disponibilizados, inclusive
encargos  sociais,  trabalhistas  e  previdenciários  ou  por  acidente  de  trabalho  e  quaisquer
indenizações, além de uniformes, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos
serviços, impostos, taxas e seguros, bem como, alimentação e hospedagem no período de cada
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viagem. Não cabe,  sob qualquer hipótese,  solidariedade ou o direito  de regresso contra a
Contratante;
3.1.10 Acatar os pedidos de prestação dos serviços apenas e exclusivamente da comissão, setor
ou  servidor  responsável  pela  gestão  e  fiscalização  do  contrato,  ficando  a  CONTRATANTE
eximida de qualquer obrigação com a CONTRATADA, caso a mesma não observe o disposto
nesta alínea;
3.1.11 Efetuar no prazo máximo de 06 (seis) horas o reparo ou providenciar a substituição do
veículo, ambos sob suas expensas, diante de ocorrência de acidentes de qualquer natureza,
avaria ou defeitos ou qualquer outro motivo, durante a execução do serviço, que impossibilite
de  concluir  a  missão.  Havendo  substituição  do  veículo,  deverá  ser  fornecido  outro  de
características  idênticas  ou  superiores,  observados  os  requisitos  de  conforto  e  segurança
estabelecidos.  Quando a interrupção ou retardamento da viagem se verificar  por  culpa da
CONTRATANTE deverá ela ainda, proporcionar, às suas expensas, alimentação e pousada aos
passageiros, enquanto perdurar tal situação;
3.1.12 Proceder, às suas expensas, o reboque de veículos que, por mau funcionamento ou
defeito, não possa prosseguir a viagem; 
3.1.13 Substituir, sempre que exigido, pela Contratante, e independentemente de justificação
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
julgados  prejudiciais,  inconvenientes  ou  insatisfatórios  à  disciplina  da  repartição  ou  ao
interesse do Serviço Público;
3.1.14 Substituir,  sempre  que  exigido,  pela  Contratante,  de  forma  imediata,  o  veículo
apresentado para embarque que não estiver de acordo com os descritos nos subitens 4.1.1,
4.1.2,  4.1.3,  4.1.4  e  4.1.5  e  de acordo com a  legislação vigente  nos subitens  30 e  31 das
obrigações da contratada;
3.1.15 Apresentar os condutores dos veículos portando aparelho telefônico celular e/ou rádio
comunicador, de propriedade da empresa e seu uso deverá obedecer o disposto no art. 252,
inciso V do Código Nacional de Trânsito, bem como devidamente instruídos a respeito de todo
o serviço a ser prestado;
3.1.16 Disponibilizar veículos com apólice de seguro total para os passageiros e contra terceiros
(cobertura física e material), apresentando à fiscalização da CONTRATANTE a respectiva cópia
autenticada,  bem como dos documentos dos veículos e da habilitação dos motoristas que
prestarão os serviços;
3.1.17 Responsabilizar-se por todas as despesas de combustível, manutenção, licenciamentos,
pedágios, estacionamentos, seguros, multas de trânsito, alimentação, diária e transporte dos
empregados,  taxas,  impostos  e  outras  que  venham  a  ser  determinadas  pela  legislação
pertinente e que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços contratados;
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3.1.18 Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas, em caso de acidentes, e
informar imediatamente a CONTRATANTE;
3.1.19 Disponibilizar os veículos com 01 (uma) hora de antecedência do horário determinado e
no local estipulado pela CONTRATANTE;
3.1.20 Zelar  para  que  os  seus  empregados  se  apresentem  ao  serviço  devidamente
uniformizados, identificados (pessoal e funcional) e asseados;
3.1.21 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de
representante  ou  preposto,  para  tratar  com  o  Ifes  sobre  os  assuntos  relacionados  com  a
execução do contrato;
3.1.22 Responsabilizar-se  pelas  despesas  médicas  com  seus  empregados,  bem  como  com
servidores e terceiros, no caso de acidentes ou outros sinistros relacionados que venham a
ocorrer durante a prestação do serviço. Excetua-se desta obrigação quando o sinistro ocorrer
extra contrato. É considerado extra contrato quando o passageiro ou usuário sofrer qualquer
tipo  de  dano  fora  dos  roteiros  e  horários  estipulados,  bem  como  em  locais  de  paradas
programadas em que o mesmo esteja fora do veículo;
3.1.23 Manter, durante a vigência do CONTRATO, as condições de habilitação necessárias para
a  contratação  com  a  Administração  Pública,  apresentando,  sempre  que  exigidos  os
comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica;
3.1.24 Efetuar somente o transporte da bagagem e/ou cargas conduzidas pelos passageiros e
os de uso pessoal dos motoristas, no limite de volume e capacidade de carga do bagageiro do
veículo  utilizado.  Não  é  permitido  o  transporte  de  outras  cargas/materiais,  sejam  elas  da
CONTRATADA, seus empregados ou de terceiros alheios a CONTRATANTE;
3.1.25 Não sub empreitar global ou parcialmente os serviços avençados, sem prévia e formal
anuência da CONTRATANTE;
3.1.26 Apresentar,  sempre  que  solicitado,  documentos  que  direta  ou  indiretamente  sejam
pertinentes à realização do serviço ou a sua cobrança;
3.1.27 Respeitar  e  cumprir  qualquer  obrigação que,  embora aqui  não contemplada,  esteja
estabelecida no Edital e seus anexos ou que alguma legislação impuser.
3.1.28 Os  veículos  automotores  utilizados  na  prestação  dos  serviços  deverão  atender  aos
limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA nº 01, de 11/02/1993 e nº 172, de
14/09/2000, além de legislação correlata.
3.1.29 Os  veículos  automotores  utilizados  na  prestação  dos  serviços  deverão  atender  aos
limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do
Programa de Controle de Poluição do Ar por veículos Automotores – PROCONVE, conforme
Resoluções  CONAMA  nº  18,  de  06/05/1986  e  nº  315,  de  29/10/2002  além  de  legislação
correlata.
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3.1.30 A contratada ficará responsável pela acomodação e alimentação de seus colaboradores
em hotéis / pousadas, quando necessário. 
3.1.31 A contratada deverá seguir a Lei 12.619/12 art. 235 – D. “Que refere-se ao descanso 30
minutos a cada 4 horas de viagem”, para viagens de longa distância;
3.1.32 A contratada deverá seguir  as normas estabelecidas no Contran 558/80 art.  4  “Que
refere-se a profundidade mínima de 1,6 mm de borracha para circulação” e Lei 9503/97 art.
230  XVIII  –  “Conduzir  em  mau  estado  de  conservação,  comprometendo  a  segurança,  ou
reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista
no art. 104”;

3.1 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.2.1  Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que a  CONTRATADA possa  desempenhar  seus
serviços dentro das normas deste CONTRATO;
3.2.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, por meio de servidor especialmente
designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, exigindo seu fiel e
total cumprimento;
3.2.3 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

3.2.4  Definir e informar previamente os destinos, itinerários, datas e horários para
prestação dos serviços.
3.2.5  Requisitar os veículos necessários à execução dos serviços com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias;
3.2.6  Vistoriar os veículos, vetando aqueles que não estejam de acordo com os
padrões estipulados neste CONTRATO e no Termo de Referência;
3.2.7  Repassar à CONTRATADA todos os procedimentos administrativos para a
execução dos serviços;
3.2.8 Verificar a regularidade fiscal, antes de cada pagamento; 
3.2.9 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento e
3.2.10 Indicar formalmente e por escrito, no Contrato, o servidor ou setor responsável
pela fiscalização dos serviços objeto deste Termo e contato junto a CONTRATADA.

3.3 DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
3.3.1 Emitir pareceres e outros documentos pertinentes ao contrato;
3.3.2 Comunicar-se oficialmente com a CONTRATADA, solicitando serviços, cumprimento
de normas, aplicação de sanções e outros correlatos ao bom andamento do contrato;
3.3.3 Observar se a CONTRATADA cumpre os preceitos estabelecidos no contrato;
3.3.4 Auxiliar a CONTRATADA, dentro de suas limitações, a cumprir de maneira eficiente as
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disposições do contrato;
3.3.5 Orientar o(s) servidor(es) responsável(eis) pela utilização do serviço, sobre as
obrigações do mesmo (ex.: conferir e assinar a km de saída e chegada dos trechos, observar o
bom comportamento de alunos e outros que estiverem acompanhando, observar o
desempenho da CONTRATADA, etc);
3.3.6 Solicitar os documentos que entender por necessários e que de alguma forma
estejam direta ou indiretamente relacionados a prestação do serviço ou à sua cobrança afim de
verificar as informações a respeito dos ônibus, motoristas, etc.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
4.1 A critério da Administração, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas ao contratado
inadimplente as seguintes sanções:
I – advertência;
II - multa de 1 % (um por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, limitado a 10% do mesmo valor;
III –  suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública
pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
IV -  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  depois  do  ressarcimento  à  Administração  pelos  prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
4.2 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito  ao contraditório  e à ampla
defesa.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
5.1 O  prazo  de  vigência  do  Contrato  é  de  12  (doze)  meses,  contados  a  partir  da  data  de  sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses,
conforme disposto no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
5.2 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
5.3 Toda prorrogação será precedida de pesquisas de preços de mercado inclusive os praticados por
outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando comprovar que a manutenção do con-
trato mostra-se mais vantajosa se comparada a realização de uma nova licitação.
5.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
5.5 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supres-
sões, que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por centro) dos valores e quantidades
previstas no edital, ressalvadas as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.
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CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
6.1 Após assinatura do contrato, a contratada terá 05 (cinco) dias para apresentar ao Ifes Campus
Ibatiba comprovante de prestação de Garantia de Execução Contratual, no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato.
6.2 A critério da contratada, o depósito de garantia de execução contratual deverá obedecer uma das
seguintes modalidades, conforme determina o §1º, do art. 56 da Lei 8.666/93: 
a) caução em dinheiro ou em título da dívida pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancário.
6.3 O prazo de validade da garantia será de 30 (trinta) dias após o prazo de vigência do contrato.
6.3.1   O Deposito Garantia será liberado a contratada, após o prazo estabelecido no item anterior e
tendo cumprido todas as obrigações finais contratuais.

CLÁUSULA SETIMA - DOS PAGAMENTOS 
7.1 Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de
ordem bancária para pagamento de faturas, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir
do dia seguinte ao da apresentação oficial do(s) documento(s) de cobrança. 

7.1.1 A(s)     fatura(s)     deverá(ão)     estar     devidamente     atestada(s)     pelo     solicitante     ou     responsável     
pela     utilização     do     serviço,     podendo,     em     casos     excepcionais     e     desde     que     devidamente     
documentado,     ser(em)     atestada(s)     pela   fiscalização   do     contrato.  

7.2 É condição indispensável para que os pagamentos sejam efetuados no prazo que a documentação
exigida para habilitação não se encontre com prazo de validade vencido.
7.3 Deverá acompanhar o(s) documento(s) de cobrança, o formulário indicando data, hora de saída e
chegada e a quilometragem de saída e chegada, devidamente     assinados     pelo     responsável     pela  
utilização     do     serviço  , sob pena de suspensão do pagamento. Também deverá constar na Nota Fiscal
ou documento anexo à mesma o tipo de veículo utilizado, se Micro-ônibus/Van,  Convencional,
Executivo, Low Driver.
7.4 No ato do pagamento, o Ifes realizará consulta ao SICAF ou em sítios eletrônicos oficiais, para
constar a regularidade fiscal (sem a qual o pagamento poderá ser suspenso sem direito a cobrança de
encargos moratórios por atraso de pagamento) e efetuará a retenção na fonte dos tributos e
contribuições previstos em lei. 
7.5 Se a CONTRATADA for optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, até a data de vencimento da
primeira fatura, Declaração de Opção pelo SIMPLES, situação em que não incidirá a retenção disposta
no parágrafo acima
7.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
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fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = 

i
365 I = 

6/100
365 I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

7.7 Nenhum     pagamento     será     efetuado     à     CONTRATADA     enquanto     pendente     qualquer     obrigação  
documental     ou     financeira,     sem     que     isso     gere     direito     a     reajustamento     de     preços     ou     atualização  
monetária;

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 
8.1 A fiscalização dos serviços será exercida pela CONTRATANTE, através de Comissão nomeada pelo
Diretor Geral do Campus Ibatiba do Ifes, que observará os seguintes aspectos:  

8.1.1 A conformidade da prestação serviços juntamente com o documento da CONTRATADA
que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Contrato,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
8.1.2  O  representante  da  Administração  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 artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
8.1.3 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE e sua atuação não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA quanto às suas obrigações contratuais,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 
8.1.4 À  Fiscalização  competirá  dirimir  as  dúvidas  que  surgirem  no  curso  da  prestação  de
serviços e que de tudo dará ciência à CONTRATADA, conforme a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
9.1 O  recebimento  ficará  a  cargo  da  Comissão  de  Fiscalização  designada  pelo  Diretor  Geral  do
Campus, à qual caberá verificar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas, bem como autorizar
o  pagamento  de  Faturas  e  participar  de  todos  os  demais  atos  que  se  fizerem necessários  para
fornecimento do material e execução dos serviços.
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CLÁUSULA DECIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa
aceita Campus Ibatiba do Instituto Federal do Espírito Santo, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções, sem o prejuízo de outras:

10.1.1 Advertência,  quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de des-
cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato, ou ainda, no caso
de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; comunicando o contratado
sobre o descumprimento de obrigações assumidas, e, conforme o caso, informando o prazo
para a adoção das medidas corretivas cabíveis;
10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer
clausula ou condição do contrato, limitado a 10% do mesmo valor;
10.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações
legais e de multa na forma acima prescrita, nos seguintes casos:
a) não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) deixar de entregar documentação exigida no Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) não mantiver a proposta;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) fizer declaração falsa;
g) cometer fraude fiscal;
h) falhar ou fraudar a execução.

10.2 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.
10.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da con-
duta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
10.4  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, e serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.
10.5 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima serão recolhidos à conta do Ifes, via
Guia  de  Recolhimento  da  União  -  GRU,  ou  descontados  dos  pagamentos  devidos  à  licitante
vencedora, a critério da Administração, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferença será cobrada na forma da Lei.
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10.6 A  aplicação  das  sanções  aqui  previstas  não  exclui  a  possibilidade  de  aplicação  de  outras,
previstas  nas  leis  10.520/2002  e  8.666/1993,  bem  como  outras  legislações  se  aplicáveis  forem,
inclusive responsabilização contratada por eventuais perdas e danos causados à administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 
11.1  A rescisão do Contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial ou
extrajudicial quando da ocorrência de quaisquer das hipóteses:  

a) A Contratada pedir falência ou concordata, liquidação judicial ou extrajudicial;  
b) A Contratada transferir, no todo ou em parte, o serviço contratado sem a prévia autorização
da CONTRATANTE;  
c) O acúmulo de multas for superior ao valor das garantias instituídas;  
d) A  Contratada  reincidir  em  faltas  graves  punidas  anteriormente  com  multa  ou  faltas
cometidas por caracterizada má fé;  
e) Quando  a  Contratada  utilizar  o  Contrato  como  caução,  ou  para  qualquer  operação
financeira, sem prévia e expressa anuência do Ifes;  
f) Se verificada a inexecução total ou parcial dos serviços;  
g) O não cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, principalmente o não pagamento
de seu pessoal, ou a reiterada impontualidade no cumprimento dessas obrigações;  
h) Execução  dos  serviços  com  manifestada  imperícia  técnica  ou  execução  negligente
comprovada pela fiscalização da CONTRATANTE; 
i) Nos demais casos previstos em Lei.

CLÁUSLA DÉCIMA SEGUNTA - DO REAJUSTE 
12.1 Os  preços  são  fixos  e  irreajustáveis  no  prazo  de  um  ano  contado  da  data  limite  para  a
apresentação das propostas.
12.2. Dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  e  mediante  solicitação  da  contratada,  os  preços
contratados  poderão  sofrer  reajuste  após  o  interregno  de  um  ano,  aplicando-se  o  índice  XXXX
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
12.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
12.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
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12.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
12.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
12.8. O reajuste será realizado por apostilamento 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS
13.1 A  CONTRATADA obriga  –  se  a  aceitar  nas  mesmas condições  contratuais,  as  supressões  ou
acréscimos que fizerem no objeto contratado em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/63.
13.2 As  supressões  ou  acréscimos  referenciados  serão  considerados  formalizados,  mediante
elaboração de Termo Aditivo ao instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 A empresa vencedora do certame deverá informar em sua proposta o endereço completo de
funcionamento do mesmo, telefones, fax, e-mail (se houver) e a indicação de um responsável para
contato.
14.2 A(s) Contratada(s) deverá (ão) comprovar, para assinatura e durante a vigência do contrato, que
os veículos utilizados possuem os devidos registros exigidos na legislação vigente, isto é, registro na
ANTT e EMBRATUR, para as viagens interestaduais, e registro junto ao DER-ES para as viagens
intermunicipais, ou outros registros que a legislação venha a impor durante a vigência do presente
instrumento contratual.
14.3 Todo o pedido de prestação dos serviços do Campus,  somente poderá ser efetuado pela
comissão, setor ou servidor responsável pela gestão e fiscalização do contrato;
14.4 Todo o pedido de solicitação dos serviços aqui listados deverão ser solicitados ao(s) gestor(es)
do contrato, com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de antecedência;
14.5 Toda a solicitação dos serviços, onde envolva o deslocamento interestadual, deverá vir
acompanhada da lista de passageiros contendo o nome completo e número do RG ou outro
documento oficial. 
14.6 Entende-se por responsável(eis) pela utilização do serviço, aquele(s) Servidor(es) do Ifes que
estará(ão) presente(s), como passageiro(s), durante todo o percurso de saída da campus e retorno à
mesma e for indicado como responsável. 

E assim, por estarem de acordo, ajustado e contratado, após lido e achado conforme, as partes,
firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença
de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
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     Ibatiba-ES XX de XXXXX de 2020. 
 

.............................................................

Diretor-Geral
CPF: xxxxxxxxxx

.................................................................
CONTRATADA
CPF: XXXXXXXXXXX
RG: XXXXXXXXX

Testemunhas:

....................................................................
CPF: XXXXXXXXXXX

.......................................................................
CPF: XXXXXXXXXXX
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