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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE LICENCIADA, 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DIÁRIA OU SOB DEMANDA, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A 

(RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS), B (RESÍDUOS 

QUÍMICOS, INCLUINDO LÂMPADAS, REVELADOR E FIXADOR DE RAIO-X, PELÍCULAS DE 

RAIO-X, PILHAS, BATERIAS, ETC..), E GRUPO E (MATERIAIS PERFURO CORTANTES), 

PROVENIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ROQUE SILVA MOTA, NO MUNICÍPIO 

DE TEJUÇUOCA – CE. 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

24.127.105/0001/74, com sede na Rua Catulo da Paixão Cearense, nº 135, Sala 1002, 

Bairro Triângulo na cidade de Juazeiro do Norte-CE, que, dentre outras áreas assistenciais, 

atua no segmento de saúde, sendo que, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e 

em cumprimento dos preceitos contidos nas normas constitucionais, especialmente no 

artigo 37 da Constituição Federal de 1988, em observância aos Princípios Constitucionais 

da Publicidade, Moralidade, Impessoalidade, Eficiência e Legalidade e seu Regulamento 

de Contratação de Pessoal – RCP – torna público, para conhecimentos dos interessados, o 

Edital para contratação de empresa especializada, devidamente licenciada, para 

prestação de serviço de coleta diária ou sob demanda, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos pertencentes aos grupos A (resíduos com a possível presença 

de agentes biológicos), B (resíduos químicos, incluindo lâmpadas, revelador e fixador de 

raio-x, películas de raio-x, pilhas, baterias, etc..) e grupo E (materiais perfuro cortantes), 

provenientes do HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ROQUE SILVA MOTA, no município de 

Tejuçuoca – CE, O serviço será efetuado pelo prestador que apresentar o Menor Preço e 

Melhor Técnica - Concorrência Simplificada, obedecendo aos critérios como segue. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente certame por objetivo a contratação de empresa especializada, 

devidamente licenciada, para prestação de serviço de coleta diária ou sob demanda, 

transporte, tratamento e destinação final de resíduos pertencentes aos grupos A 

(resíduos com a possível presença de agentes biológicos), B (resíduos químicos, incluindo 

lâmpadas, revelador e fixador de raio-x, películas de raio-x, pilhas, baterias, etc..), grupo D 
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(resíduos comuns) e grupo E (materiais perfuro cortantes), provenientes do HOSPITAL DE 

PEQUENO PORTE ROQUE SILVA MOTA. 

 

2. AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta concorrência os interessados que atenderem as seguintes 

exigências: 

 2.1.1. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

2.1.2. Estarem devidamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores, disponível em https://igcce.com.br/seja-um-fornecedor/.  

2.1.3.  Atenderem as demais exigências dessa concorrência simplificada e de seus 

Anexos.  

2.2. Não poderão concorrer nesta concorrência simplificada:  

2.2.1. Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal 

de Tejuçuoca - CE. 

2.2.2. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.  

2.2.3. Empresas que tenham sido suspensas ou suspensas temporariamente de 

contratar com a Administração Pública ou com a Prefeitura Municipal de 

Tejuçuoca - CE.  

2.2.4. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

2.2.5.  Empresas que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou 

extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.  

2.2.6. Empresas que não contiverem em seu contrato social finalidade ou objetivo 

compatível com o objeto dessa concorrência.  

2.2.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.  

2.2.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.2.9. Os proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de 

fornecimento do objeto deste Edital, dando especial atenção para as penalidades 

estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações contratuais, 

estando ciente de que o Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, aplicará as sanções 

https://igcce.com.br/seja-um-fornecedor/
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previstas, obedecendo ao disposto no art. 87, §2º da Lei Federal 8.666/93, com 

suas alterações. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE/ARQUIVO  

3.1. Deverão ser enviados todos os documentos e anexos necessários no endereço 

eletrônico: igcadmcariri@gmail.com na data constante no subitem “7.1”; 01 (um) 

envelope/arquivo com as seguintes indicações na primeira lauda:  

 

Ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 

DEVIDAMENTE LICENCIADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA DIÁRIA OU SOB DEMANDA, TRANSPORTE, TRATAMENTO 

E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS 

“A” (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES 

BIOLÓGICOS), “B” (RESÍDUOS QUÍMICOS, INCLUINDO LÂMPADAS, 

REVELADOR E FIXADOR DE RAIO-X, PELÍCULAS DE RAIO-X, PILHAS, 

BATERIAS, ETC..) E GRUPO “E” (MATERIAIS PERFURO CORTANTES), 

PROVENIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ROQUE SILVA 

MOTA, NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA – CE. 

ENVELOPE/ARQUIVO - HABILITAÇÃO 

Empresa participante / CNPJ 

 

Ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 

DEVIDAMENTE LICENCIADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA DIÁRIA OU SOB DEMANDA, TRANSPORTE, TRATAMENTO 

E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS 

“A” (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES 

BIOLÓGICOS), “B” (RESÍDUOS QUÍMICOS, INCLUINDO LÂMPADAS, 

REVELADOR E FIXADOR DE RAIO-X, PELÍCULAS DE RAIO-X, PILHAS, 

BATERIAS, ETC..) E GRUPO “E” (MATERIAIS PERFURO 

CORTANTES), PROVENIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE 

ROQUE SILVA MOTA, NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA – CE. 

ENVELOPE/ARQUIVO – PROPOSTA DE PREÇO 

Empresa participante / CNPJ 

 

 

 

 



 
 
Rua:  Catulo da Paixão Cearense, 135 | Salas: 1001-1002 (10º Andar) 
Triângulo - Juazeiro do Norte/CE | CEP: 63.041-162 
(88) 2156-9263 | igcce.com.br 
CNPJ: 24.127.105/0001-74 
 
 

4. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

4.1. No dia, hora e local previsto no item “7.2” deste Edital, reunir-se-á a Comissão 

Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, para habilitação e  

avaliação do Envelope/Arquivos de Documentação e seus anexos. 

4.2. Após a Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, 

declarar encerrado o prazo (item “7.1”) para envio dos envelopes/arquivos acima 

indicados, não serão permitidos quaisquer acréscimos à documentação de Habilitação e 

às Propostas.  

4.3. Primeira Fase (Habilitação): Consistirá na abertura do envelope/arquivo, contendo a 

documentação de Habilitação, que será conferida pela Comissão Permanente de Licitação 

do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC.  

4.4. A análise e o julgamento da Habilitação serão realizados, a critério da Comissão 

Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, em Sessão Pública ou 

em reunião privada.  

4.5. Segunda Fase (Propostas de Preços): Será abertas as Propostas de Preços.  

4.6. A critério da Comissão Permanente de Licitação, o julgamento das Propostas de 

Preços será realizado reunião privada ou pública, com o resultado e a respectiva ordem 

de classificação divulgada através de e-mail ou outro meio de comunicação.  

4.7. A Comissão Permanente de Licitação, visando a celeridade na escolha do vencedor 

do certamente, poderá reunir todos os atos acima descritos em uma única sessão, 

publicando o resultado em até 48 (quarenta e oito) horas da abertura dos 

envelopes/arquivos. 

4.8. Encerrados os trabalhos, em cada fase do procedimento, lavrar- se- á ATA 

circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

4.9. Ultrapassada a fase de Habilitação das participantes e abertas a proposta de preços 

não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento 

4.10. Após a fase de Habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.  

4.11. A inabilitação do participante importa preclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes.  

4.12. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à Autoridade Superior, em 

qualquer fase desta Concorrência Simplificada, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informações que deveriam constar originalmente da documentação e das 

propostas. 
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5. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇO 

5.1. Os documentos de Habilitação para a participação nesta Concorrência Simplificada 

deverão ser entregues em arquivo PDF em excelente qualidade, conforme determinado 

no presente Edital (item “3”), e compreendem:  

5.1.1. Relativos à habilitação jurídica:  

a)  Cópia do documento de constituição da empresa e de todas as suas 

eventuais alterações;  

b)  Inscrição de Pessoa Jurídica junto a Secretaria Municipal da Fazenda - 

Domicílio Tributário;  

c) Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de 

inidoneidade, que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública 

de qualquer esfera de Governo.  

d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

e) Certidão Negativa de Débito - CND - referente ao INSS e Certificado de 

Regularidade do FGTS - CRF (Cadastro da Receita Federal);  

f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais quanto aos Tributos e 

Contribuições Federais e também quanto à Dívida Ativa da União;  

g) Certidão Negativa de Débitos Salariais emitidas pela delegacia do 

Ministério do Trabalho do domicílio ou sede da proponente;  

h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal; 

i) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal.  

j) Certidão Negativa de Ações de Falência, Recuperação Judicial e 

Extrajudicial;  

5.1.2. Relativos à qualificação técnica:  

a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, onde comprove ter o participante executado, ou estar 

executando, fornecimentos pertinentes e compatíveis com o objeto deste 

Edital; 

b) Certificado de inspeção veicular – CIV emitido pelo INMETRO referente 

aos veículos da empresa (que efetivamente realizarão o serviço); 

c) Declaração de Utilização dos EPIS adequados pelos funcionários da 

empresa no ato da coleta (ex: botas, luvas, máscara, touca, avental, óculos 

de proteção etc); 

d) Comprovação do curso do MOPP – movimentação e operação de 

produtos perigosos dos motoristas da empresa responsável pela coleta; 

e) Ficha e envelope de emergência para transporte de resíduos perigosos; 
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f) Manifesto de carga ou requisição de coleta; 

g) Licença de operação para transporte de resíduos perigosos; 

i) Licença de operação para armazenamento e disposição correta de 

resíduos; 

j) Apresentar Alvará de funcionamento e localização do município onde 

está instalada a participante; 

k) Apresentar Alvará da vigilância sanitária do município onde está 

instalada a participante; 

l) Apresentar Alvará do corpo de bombeiros do município onde está 

instalada a participante; 

m) Registro no CREA em nome da pessoa jurídica da participante; 

n) Apresentar Registro no CREA da pessoa física e jurídica em nome do 

engenheiro sanitarista, ambiental, responsável pela empresa participante; 

o) Apresentar Cadastro Técnico Federal-IBAMA em nome da pessoa 

jurídica da participante; 

p) Não será permitida a subcontratação para os serviços objeto deste 

Edital; 

q) No (s) caso (s) em que a empresa participante subcontratar Aterro 

Sanitário Público para a destinação do resíduo, o mesmo deverá ser 

licenciado pelo Órgão Ambiental competente; 

r) Caso seja alterado o local de destinação final de Resíduos de Saúde no 

decorrer do contrato, o participante deverá apresentar cópia autenticada 

de contrato entre as duas empresas, onde a subcontratada declara aceitar 

a disposição dos resíduos em seu Aterro Sanitário Licenciado; 

s) Declaração do participante de que está de acordo com as normas e 

tabelas de valores definidos no presente Edital, bem como de que realizará 

todos os procedimentos a que se propõe, e que qualquer alteração deverá 

ter a anuência expressa do Gestor de Contrato;  

t) Não haver sofrido, no exercício da atividade pública, penalidade por atos 

incompatíveis com o serviço público; 

u) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração oriundos de 

cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 

previstos na Constituição Federal; 

v) Não estar suspenso do exercício profissional nem cumprindo qualquer 

outra penalidade disciplinar; 
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5.1.3. relativos à qualificação econômico-financeiro: 

a) 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. 

 

5.2. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 

em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas, com a última página assinada pelo representante legal 

da empresa, e deverá conter os seguintes elementos: 

            a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (se houver). 

B) DESCRIÇÃO DO OBJETO, COM A INDICAÇÃO DA EMPRESA E DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO. 

c) A proposta elaborada com a indicação do MENOR PREÇO GLOBAL em moeda 

corrente nacional, em algarismo. O preço total da proposta deverá ser por 

extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 

além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas à execução do objeto da presente concorrência. 

d) Na proposta deverá conter ainda o valor unitário dos itens, nos casos de 

necessidade de precificar unitariamente. 

e) Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens 

baseadas nas ofertas dos demais participantes. 

5.2.1. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens 

baseadas nas ofertas dos demais participantes. 

5.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem 

irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

5.2.3. O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

5.2.4. Conter prazo de início do serviço de no máximo 05 (cinco) dias a contar da 

assinatura do Contrato. 

5.2.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 

trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 
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recair sobre a execução do objeto do presente Edital, os quais ficarão a cargo 

única e exclusivamente da contratada. 

5.2.6. Não será admitida proposta inferior à quantidade prevista neste Edital. 

5.2.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente 

sendo admitidas propostas que ofertem apenas o serviço em sua totalidade 

descrito no objeto deste Edital. 

5.2.8. Todos os serviços serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para 

a devida aprovação, sujeitando a desclassificação dos participantes que não 

cumprirem as normas do Edital. 

 

6. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. O Instituto de Gestão e Cidadania - IGC reserva-se o direito de fiscalizar, de forma 

permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao 

descredenciamento, em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas 

contratuais, verificada em processo administrativo específico, com garantia do 

contraditório;  

6.2. Não poderá exercer a atividade a pessoa que se enquadre nas vedações do artigo 9º 

da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro oficial 

de candidatura para qualquer desses cargos.  O credenciado que venha se enquadrar 

nestas situações terá suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento;  

6.3. A prestação de serviço deverá atender:  

6.3.1. As determinações dos Regimentos Internos das Unidades e do Instituto de 

Gestão e Cidadania – IGC;  

6.3.2. Cumprimento dos protocolos estabelecidos;  

6.3.3. Atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pelo do Instituto de Gestão e 

Cidadania – IGC.  

 

7 – DAS PROPOSTAS 

7.1. Os prestadores de serviço interessados no fornecimento do objeto deste Edital 

deverão enviar o Arquivo (PDF em excelente qualidade) referente aos Envelopes até o dia 

10 de agosto de 2021 às 12 horas no endereço eletrônico: igcadmcariri@gmail.com.  

7.2. As propostas serão apreciadas no dia 11 de agosto de 2021.  

7.3. A proposta de preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em papel timbrado do 

participante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais, e, ainda conter os 

seguintes elementos:  
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7.4. Razão social, o CNPJ, e endereço completo, o número do telefone, endereço 

eletrônico, e-mail (se houver) bem como o número da conta corrente, o nome do banco e 

respectiva agência onde deseja receber seus créditos.  

7.4.1. Preço global em reais (R$). Havendo discordância entre os preços expressos 

em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o 

Presidente da CPL proceder às correções necessárias.  

7.4.2. Prazo para a execução do serviço em conformidade.  

7.4.3. Prazo de garantia dos serviços executados. 

7.4.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

abertura da sessão pública.  

7.4.5. Indicação expressa de que nos preços apresentados estão inclusos todos os 

custos e despesas necessárias à plena execução do objeto da contratação, tais 

como: impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas, 

diretas e indiretas, incidentes na prestação do serviço. Na ausência desta 

declaração, considerarão tacitamente entendido que no preço proposto estão 

incluídos todos os elementos de sua composição anteriormente mencionados. 

7.4.6. Indicação expressa de que tem pleno conhecimento das condições desta 

concorrência e da execução dos serviços, bem como das normas técnicas e 

legislação que tratam do assunto. Na ausência desta declaração, considerar-se-á 

tacitamente entendido que a participante tem plena ciência dessas condições, 

bem como das normas técnicas e legislação que tratam da matéria.  

7.4.7. Uma vez abertas as propostas não serão admitidas pedidos de retificação de 

preços ou quaisquer outras condições oferecidas.  

7.4.8. Serão desclassificadas as propostas que conforme dispõe os incisos I e II do 

art. 48 da Lei nº 8.666/93.  

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA 

8.1. Para finalidade de julgamento das propostas, o presente Edital é do tipo menor preço 

global e melhor técnica.  

8.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido ao disposto na 

Lei, a decisão será por SORTEIO em ato público presencial ou online, a critério da CPL, 

para o qual todos os participantes serão convocados.  

8.3. No caso de empate entre microempresa e empresa de pequeno porte, como critério 

de desempate será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006.  

8.4. O do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC poderá, até a assinatura do contrato, 

desclassificar proposta, sem direito de indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 
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outras penalidades cabíveis, na ocorrência de qualquer fato ou circunstância 

desabonadora, anteriores ou posteriores ao julgamento desta concorrência.  

8.5. Quando todos os participantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos participantes o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação e(ou) de outras 

propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 

 

9. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

9.1. Até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes/arquivos, todo 

participante é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo 

a impugnação ser protocolada, até 14h00min, no endereço eletrônico: 

igcadmcariri@gmail.com. 

9.2. Eventuais recursos referentes a atos da Administração poderão ser interpostos no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o conhecimento da decisão correspondente 

(lavratura da ata da sessão pública), em petição escrita dirigida à Comissão Permanente 

de Licitação e protocolada no endereço mencionado no subitem acima.  

9.3. Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e 

Cidadania, comunicará aos participantes, através de e-mail/telefonema, que poderão 

impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação, sob pena de 

preclusão.  

9.4. Não serão considerados os recursos entregues por fax, ou fora do local, data e hora 

estabelecidos nessa Concorrência Simplificada.  

9.5.  Serão franqueadas aos interessados, desde a data da publicação deste Edital, vistas 

ao processo administrativo, desde que alicerçado em fundamento plausível. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO  

10.1. O objeto do presente Edital será adjudicado cuja proposta houver sido classificada 

em primeiro lugar, sendo o resultado desta concorrência será homologado pelo Instituto 

de Gestão e Cidadania - IGC, e realizada divulgação mediante publicação no sítio 

eletrônico: www.igcce.com.br. 

10.2. A adjudicatária, cuja convocação por escrito e protocolada se dará dentro do prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, contados da decisão definitiva do julgamento, deverá 

comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis após convocada, para assinatura do contrato.  

10.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual 

período, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Instituto de Gestão e Cidadania 

- IGC. 

http://www.igcce.com.br/
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10.4. A recusa injusta da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato no prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a 

as penalidades previstas neste Edital e sua desclassificação. 

10.5. Expirado o prazo fixado para assinatura do contrato, o Instituto de Gestão e 

Cidadania – IGC, poderá convocar os participantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para os fins ali indicados, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com 

o presente ato convocatório, ou revogar este Edital.  

10.6. Os participantes convocados na hipótese prevista no subitem anterior não ficarão 

sujeitos às penalidades em caso de não aceitação das condições ali indicadas. 

 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1. O prazo de vigência do contrato será até o dia 31 de dezembro de 2021, podendo 

ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo concordância entre as 

partes, ou rescindido, mediante aviso-prévio de 30 (trinta) dias, caso haja interesse das 

partes.  

11.2. Havendo renovação do contrato, após um ano, este poderá ser reajustado pelo 

índice IPC-FIPE, ou outro que vier a substituí-lo, desde que previamente requisitado. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento dos serviços executados será realizado até o 30º (trigésimo) dia útil, 

do mês subsequente ao da prestação dos serviços, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro, apresentado pela empresa vencedora e que fará parte integrante do contrato, 

após ser aprovado/atestado pelo Instituto de Gestão e Cidadania - IGC. 

12.2. O pagamento será creditado em conta corrente do Contratado, através de ordem 

bancária em instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado 

o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito. 

12.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

12.3.1. O Contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se os 

serviços prestados estiverem em desacordo com as especificações constantes 

deste Edital. 

12.3.2. A CONTRATADA compromete-se a efetuar, com rigorosa pontualidade, os 

recolhimentos legais, relativos ao INSS, PIS, FGTS, etc, conforme convenção 

coletiva de trabalho, fornecendo, antes do recebimento dos valores a que tem 
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direito, cópia autenticada dos respectivos comprovantes do mês anterior, 

devidamente quitados, sem o que não serão liberados os valores 

correspondentes. 

12.3.3. Tal comprovação deverá ser mensal eis que, será requisito para que 

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, efetue o pagamento dos valores mensais. 

12.4. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 

habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 

12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e/ou repasse, por culpa da Prefeitura 

Municipal de Tejuçuoca - CE ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, este não se 

responsabilizará pelos prejuízos sofridos pelo Contratado, uma vez que o IGC trata-se se 

Organização Social, sem fins lucrativos, portanto não goza de lastro financeiro para saldar 

débitos nos quais não houve repasse pela municipalidade. 

12.6. O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC reserva-se o direito de recusar o pagamento 

se, no ato da atestação, o serviço prestado não estiver sendo executado de acordo com a 

especificação apresentada e aceita.  

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTATIVAS  

 

13.1. A aplicação de penalidades à participante vencedora reger-se-á conforme o 

estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal 

8.666/93. 

13.2. Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-

lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

13.2.1. Advertência, por escrito: 

a) A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência 

ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de 

pequena monta. 

13.2.2. Multa de 1% (um por cento) ao dia, calculada sobre o valor da parcela não 

cumprida do contrato, considerando a data da notificação, até que seja sanada a 

irregularidade, ou ainda, na hipótese da adjudicatária deixar de firmar o contrato 

dentro do prazo estabelecido: 

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

a) Permanecerá 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 o contratado fizer o 
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ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.  

13.3. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a 

critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

13.4. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da 

data limite. 

13.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo 

aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

13.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 

13.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, 

danos ou prejuízos ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, será aplicado ao Contratado 

que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não 

celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa  ou  cometer  fraude  

fiscal,  a  sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a Administração  Pública,  

pelo  prazo  de  até  cinco  anos,  enquanto  perdurarem  os  motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

13.8.  As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta 

específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

13.8.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da 

multa na forma estabelecida no subitem anterior. 

13.9. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a 

CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas. 

13.10.  A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual 

será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa 

e o contraditório. 
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14. DA RESCISÃO 

14.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Edital se processará de acordo 

com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1. É facultado ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, auxiliada pela Equipe de Apoio, 

proceder em qualquer fase do Edital, realizar diligências destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originalmente da proposta. 

15.2. A critério do Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, o objeto da presente seleção 

poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal 

n.º 8.666/93. 

15.3. Fica assegurado ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC o direito de, no interesse 

da Administração e sem que caiba aos participantes qualquer tipo de reclamação ou 

indenização:  

15.3.1. Anular, por iniciativa própria ou mediante provocação de terceiros quando 

houver ilegalidade ou revogar, por interesse público, a presente concorrência, 

sempre em despacho fundamentado, a qualquer tempo dando ciência aos 

interessados.  

15.3.2. Alterar as condições deste Edital, desde que fixe prazo, não inferior a 05 

(cinco) dias para abertura das propostas, a contar da data da publicidade das 

alterações.  

15.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o do dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis.  

15.5. Caberá a participante adjudicatária arcar com todos os ônus decorrentes das 

obrigações sociais e fiscais dos empregados necessários à execução dos serviços, bem 

como a aquisição dos materiais e equipamentos adequados ao objeto do contrato.  

15.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros. 

15.7. O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, se reserva ao direito de anular ou revogar a 

presente certame, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

15.8. Nos casos omissos neste Edital, prevalecerão os dispositivos da Lei 8.666/93, 

independentemente de sua menção expressa nesta Concorrência.  

15.9. É proibido a qualquer participante tentar impedir o curso normal do processo de 

escolha, mediante a utilização de recursos ou de meios meramente procrastinatório, 
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sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas no art. 93, da Lei nº 

8.666/93.  

15.10. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Permanente de 

Licitação por meio do e-mail: igcadmcariri@gmail.com. 

15.11. O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, tem até 06 (seis) meses para realizar 

contratação, podendo ser prorrogado, conforme preconiza Lei 8666/93 e suas alterações 

posteriores, pois trata-se de serviço continuado 

15.12. Integram este: 

 

Juazeiro do Norte – CE, 05 de Agosto de 2021. 

 

 

 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC 

HERBERT PESSOA LOBO 
DIRETOR EXECUTIVO 

 

 

 


