
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA

N° 01/2018

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, através da Comissão de Desfazimento de Bem
Inservível  e  Irrecuperável  Instituída  pela Portaria DG n°  39,  do  dia  08/02/2018,  resolve proceder  à
abertura de Chamamento Público para contratação de empresa para executar a remoção e destinação de
bem inservível e irrecuperável, instalado no Ifes Campus Nova Venécia.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A habilitação dos proponentes ao chamamento público será realizada em sessão pública presencial em
dia, hora e local conforme indicação abaixo.

1.2 Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão de Desfazimento de Bem Inservível instituído pela
Portaria DG nº 39/2018, de 08/02/2018, a abertura das propostas será dia 19.03.2018, 09:00 (horário de
Brasília, na sala 01 Ifes – Campus Nova Venécia.

1.3 Todos os horários citados neste edital e em seus anexos, referem-se ao horário oficial de Brasília.

2. DO OBJETO

2.1 Constitui  objeto do presente Chamamento Público a contratação de empresas para realização de
retirada de bem inservível,  classificado nos termos da alínea “d” do inciso V do art.  3º do Decreto
99.658/1990, detalhado conforme Anexo V, sem ônus para o Instituto Federal do Espírito Santo Campus
Nova Venécia e obedecendo as normativas estabelecidas neste Edital.

As empresas deverão dispor de capacidade técnica e expertise para realizar todas as tarefas necessárias a
remoção e transporte do bem inservível para fora das dependências do Ifes Campus Nova Venécia.

A empresa PREPONENTE deverá assinar declaração de que possível reutilização da matéria prima do
bem inservível, ocorrerá em observâncias as normas legais de descarte e reciclagem, principalmente dos
resíduos tóxicos de óleo diesel ainda remanescente no interior do objeto principal.

2.2  O Chamamento público visa divulgar, para o público interessado, a contratação de empresas para
realização de retirada de bem inservível, conforme discriminado no item 2.1 e Anexo V.

3. DA JUSTIFICATIVA

As estruturas principais (Edificações, Instalações e Benfeitorias) do Ifes Campus Nova Venécia foram
recebidas por doação da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, através da Lei Municipal 2.814 de 27 de
dezembro de 2007 e devidamente registrada no Cartório do 3º Ofício de Notas, Escritura Pública de
Doação, no livro 35, folhas 21 a 25, sob a matrícula R-7 7.379.

As estruturas pré-ifes eram para atender a antiga indústria de leite, proprietária titular antes da Prefeitura
Municipal  de Nova Venécia.  Portanto algumas instalações não puderam ser  readaptadas,  por motivo
óbvio, o local deixou de atender uma indústria de Laticínios para atender uma instituição de ensino.

O objeto ora declarado inservível é herança desta doação, entretanto hoje ocupa espaço que pretende-se
melhor utilização e para tanto deve ser removido e descartado, por não ter tido, ter ou vir a ter nenhuma
utilidade que se harmonize com a missão institucional deste órgão.



4. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

4.1  Termo  de  Cooperação  Técnica:  Empresas  celebrarão  com  o  Ifes  –  Campus  Nova  Venécia,
compromisso de realização da retirada e da correta destinação do objeto descartado pela Administração.

4.2 Beneficiário: O Ifes – Campus Nova Venécia

4.3 Proponente: Empresa PREPONENTE

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.1 Ficarão impedidas de participar:

5.1.1 Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em
processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação;

5.1.2 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

5.1.3 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;

5.1.4 Estrangeiras que não funcionem regularmente no país;

5.1.5 Empresa licitante de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício
com o Ifes.

5.1.6 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.

5.2 Os proponentes deverão apresentar até o dia 19/03/2018, cujo horário limite para o recebimento das
propostas  é  09:00h,  um envelope  lacrado  com a  identificação  da  instituição  contendo os  seguintes
documentos de seleção e habilitação:

5.2.1 Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ;

5.2.2 Cópia da cédula de identidade e do CPF do representante legal da instituição;

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade empresária, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;

5.2.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de associações, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

5.2.6 Certidões negativas atualizadas perante a fazenda nacional;

5.2.7 Certidão atualizada de regularidade do FGTS;

5.2.8 Certidão negativa atualizada de débitos perante a Justiça do Trabalho.

5.2.9 Oferta única para o arremate do bem de valor mínimo de R$ 334,74 (Trezentos e Trinta e Quatro
Reais e Setenta e Quatro Centavos) preenchida como anexo VI deste Edital.

5.2.10 Documentos preenchidos e assinados conforme modelos dos anexos III e IV.

5.3 Os  documentos  necessários  à  habilitação  deverão  ser  apresentados  em  original  ou  cópia
autenticada em cartório, ou cópia acompanhada do original para autenticação por  servidor  do  Ifes
Campus Nova Venécia,  podendo,  também serem enviados pelos CORREIOS para o endereço:  Rod.
Miguel Curry Carneiro, 799, Bairro Santa Luzia, Nova Venécia – CEP 29.830-000

5.4 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição aos
documentos relacionados neste documento.

5.5 Será inabilitado o proponente que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-
los em desacordo com as exigências deste documento.

5.6 No caso das empresas que optarem por enviar os documentos pelos correios, o IFES deixa claro
que não se responsabiliza por eventuais atrasos de entrega, logo, caso a documentação chegue após



o dia e a hora de abertura dos envelopes, a mesma não será aceita e a empresa não terá participado
da chamada pública.

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO/HABILITAÇÃO

6.1 A Comissão, analisará a documentação e todas as empresas que tiverem com a documentação regular
serão habilitadas,  dessa  forma,  caso  mais  de  uma  empresa  seja  habilitada,  seguirá  o  critério  de
classificação.

6.2  As  empresas  participantes  deverão  apresentar  suas  ofertas  a  partir  do  valor  de R$  334,74  que
corresponde a 50% do valor avaliado da sucata do objeto.

6.3 As empresas serão classificadas observados os seguintes critérios:

• A empresa que apresentar maior oferta.

• A empresa que for Microempreendedor Individual

• A empresa que for do Simples Nacional

• A empresa que está mais tempo no mercado

7.DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

7.1 O IFES – Campus Nova Venécia não terá ônus para a percepção dos serviços em tela.

7.2  Todas  as  despesas  decorrentes  da  realização  do  serviço  objeto  desta  Chamada,  inclusive  com
contratação de pessoal  para demolição e retirada do objeto das dependências do Ifes Campus Nova
Venécia, correrão por conta da PREPONENTE. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA PREPONENTE 

8.1 Realizar todas as atividades necessárias a total remoção do objeto das dependências do Ifes Campus
Nova Venécia.

8.2 Realizar suas atividades em horário diferente das aulas regulares do Ifes Campus Nova Venécia.

8.3 Reparar  quaisquer  prejuízos  causados  ao  Ifes  Campus  Nova  Venécia,  advindos  das  atividades
realizadas por sua conta, que tenham, comprovadamente, excedido o objeto deste Edital, afetando outras
edificações, instalações e benfeitorias.

8.4  Agendar junto ao Ifes, com antecedência mínima de 48 horas, o dia para realização das atividades
necessários a atendimento do objeto.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

9.1 Garantir apoio quando solicitado pela PREPONENTE em relação ao acesso às edificações;

9.2 Fornecer a documentação e os dados que forem necessários para a execução do objeto.

10. DA FORMALIZAÇÃO 

10.1 Selecionada(s)  a(s)  instituição(ões)  que  irá(ão)  firmar  Termo  de  Cooperação  Técnica  com  a
contratante, será elaborado o termo de cooperação, qualificando o partícipe e identificando de forma clara
e objetiva os serviços que serão prestados e demais obrigações.  

10.2 O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinar o(s) instrumento(s) no prazo de 24 horas.

10.3 Assinado o Termo de Cooperação Técnica o PROPONENTE deverá recolher, via GRU, o valor que
o declarou como vencedor do certame, em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena invalidação do Termo de
Cooperação.

10.4  Declarado invalido  o  Termo de  Cooperação,  o  novo PROPONENTE, obedecendo a ordem de
classificação, será convocado a assinar o Termo em até 05 (cinco) dias úteis e igual prazo para apresentar
a quitação descrita no item 10.3.   



11.DAS PENALIDADES 

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta
contratação, a Administração poderá, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, devidamente
garantida a prévia defesa, aplicar à PREPONENTE as seguintes sanções:

11.1.1 Advertência;

11.1.2 Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.1.3  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 PREPONENTE ressarcir a
contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

12.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital por irregularidade, devendo protocolar o
pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão de abertura dos envelopes de
habilitação, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis.

12.2 A impugnação feita tempestivamente pelo proponente não o impedirá de participar do processo de
habilitação até decisão definitiva a ela pertinente.

12.3 A decisão sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao proponente, até o dia anterior à
data marcada para abertura dos envelopes de habilitação.

12.4 Após a declaração do vencedor, qualquer proponente poderá formalizar recurso no prazo de até 03
(três) dias úteis, contendo as razões e fundamentações, que devem ser enviadas para a Comissão Técnica.

12.5 O vencedor será notificado a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.6A falta de manifestação, importará a decadência do direito de recurso, e a adjudicação do objeto do
chamamento público pela Comissão ao proponente vencedor.  

12.7 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

12.8 As  razões  de  recursos  serão  dirigidas  à  autoridade superior,  por  intermédio  do  Presidente  da
Comissão Técnica que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse
mesmo prazo fazê-lo subir,  devidamente informado para decisão final,  que ocorrerá no prazo de 05
(cinco) dias úteis.

12.9  Não serão conhecidos recursos e impugnações apresentados fora do prazo e horário  legal  e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pelo proponente.

12.10  Decididos os  recursos,  a  autoridade competente fará a adjudicação do objeto do chamamento
público ao proponente vencedor.

12.11 Verificada a regularidade dos procedimentos, o Presidente encaminhará o processo à autoridade
competente para a homologação.

12.12 Homologada o chamamento público pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado
para assinar o Termo de Cooperação Técnica no prazo definido neste Edital.

13. DA FORMA E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO CONTRATADO

13.1 No dia, horário e local indicados no item 01 deste edital, a Comissão Técnica se reunirá para o
recebimento  das  propostas  e  fará  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação na  presença de  todos  os
proponentes.

13.2 Após encerrado o prazo para recebimento da documentação, nenhum outro documento será recebido,
nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações na documentação e na proposta.

13.3 A  sessão  será  realizada  com  tantos  quantos  forem  os  participantes  presentes  e  que  tenham
apresentado os envelopes à Comissão Técnica.



13.4 A abertura dos envelopes de habilitação e proposta será realizada em sessão pública, da qual se
lavrará ata circunstanciada assinada pelos presentes e pelo Presidente da Comissão Técnica e equipe de
apoio.

13.5 Abertos os envelopes de habilitação, proceder-se-á à verificação da conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital, classificando as instituições que atendem aos requisitos deste ato convocatório,
e desclassificando as desconformes e incompatíveis.

13.6 A proposta será analisada pela Comissão Técnica, no âmbito do Ifes – Campus Nova Venécia, que
decidirá motivadamente pela celebração ou não do Termo de Cooperação Técnica, no prazo de 24 horas
contados da sessão de habilitação.

13.7  Todos os proponentes  poderão participar  da sessão pública de  habilitação,  os  proponentes  que
enviarem as propostas por correios e deixarem de comparecer a sessão, não poderão alegar essa não
participação para questionar os atos da comissão.

14. DA PUBLICIDADE 

14.1 A publicidade do Termo de Cooperação Técnica será dada no site do Ifes – Campus Nova Venécia e
no Diário Oficial da União, no prazo de 5 (cinco) dias da sua formalização;

15. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

15.1 O(s)  Termo(s)  de Cooperação Técnica deverá(ao)  ser executado(s)  de acordo com as cláusulas
pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou
parcial.

15.2 O prazo para execução é detalhado no Plano de Trabalho.

15.3 O local onde encontra-se instalado o bem inservível é Rod. Miguel Curry Carneiro, 799, Sdanra
Luzia, Nova Venécia-ES, CEP 29.830-000.

15.4 As condições de execução encontram-se descritas no Plano de Trabalho.

16. DA RESCISÃO

16.1 Constitui motivo para rescisão unilateral do Termo de Cooperação Técnica, independentemente do
instrumento de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, principalmente
quando constatadas as seguintes situações:

16.1.1 Utilização indevida dos sinais identificadores do IFES, como marca e logomarca, por exemplo;

16.1.2 Utilização indevida do espaço ou equipamentos disponibilizados para a realização dos trabalhos;

16.1.3 Falta de providências em face de reclamações, encaminhadas pelo IFES;

16.1.4  Os casos  de  rescisão  contratual  deverão  ser  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

16.1.5 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.  

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1  A inobservância do disposto neste Edital  impossibilitará a celebração do Termo de Cooperação
Técnica;

17.2 Dúvidas e/ou esclarecimento deverão ser encaminhadas à Comissão Técnica através dos meios de
comunicação citados no preâmbulo deste instrumento;

17.3 Os casos omissos neste edital serão decididos pela comissão técnica, a qual fundamentará todas as
suas decisões.

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



Anexo I – PLANO DE TRABALHO; 

Anexo II – Minuta do Termo de Cooperação Técnica;  

Anexo III – Declaração de que não Emprega Menor de Idade;  

Anexo IV– Declaração de Pleno Atendimento  aos Requisitos de Habilitação e compromisso com a
destinação dos resíduos de acordo com as normas legais de sustentabilidade; 

Anexo V – Relatório do Bem Inservível

Anexo VI – Oferta para arremate do bem

 

Marcos Roberto da Silva

Diretor de Administração e Planejamento

Portaria DOU nº 3.412 de 01.12.2017

Ifes – Campus Nova Venécia



ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

1. OBJETO

1.1 Constitui  objeto do presente Chamamento Público a contratação de empresas para realização de
remoção de objeto inservível  e irrecuperável localizado no Ifes Campus Nova Venécia,  bem como a
limpeza do local de quaisquer remanescentes deste objeto, sem ônus para o Instituto Federal do Espírito
Santo.

As empresas deverão dispor de capacidade técnica e expertise necessário a remoção e limpeza do local.
Todas as despesas necessárias a remoção e limpeza ocorrerão por conta da contratada.

A empresa  PREPONENTE deverá  apresentar  ao  Ifes  –  Campus  Nova  Venécia  documento  onde  se
compromete a destinar a matéria prima e detritos gerados na remoção do objeto, de forma a observar as
legislações de descarte e reutilização de materiais. 

1.2 Detalhamento do objeto

O objeto é detalhado conforme consta no Anexo V deste Edital.

2. JUSTIFICATIVA

As estruturas principais (Edificações, Instalações e Benfeitorias) do Ifes Campus Nova Venécia foram
recebidas por doação da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, através da Lei Municipal 2.814 de 27 de
dezembro de 2007 e devidamente registrada no Cartório do 3º Ofício de Notas, Escritura Pública de
Doação, no livro 35, folhas 21 a 25, sob a matrícula R-7 7.379.

As estruturas pré-ifes eram para atender a antiga indústria de leite, proprietária titular antes da Prefeitura
Municipal  de Nova Venécia.  Portanto algumas instalações não puderam ser  readaptadas,  por motivo
óbvio, o local deixou de atender uma indústria de Laticínios para atender uma instituição de ensino.

O objeto ora declarado inservível é herança desta doação, entretanto hoje ocupa espaço que pretende-se
melhor utilização e para tanto deve ser removido e descartado, por não ter tido, ter ou vir a ter nenhuma
utilidade que se harmonize com a missão institucional deste órgão.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Ficarão impedidas de participar:

3.1.1 Com falência,  recuperação judicial, concordata ou insolvência,  judicialmente decretadas, ou em
processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação;

3.1.2 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.1.3 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;

 3.1.4 Estrangeiras que não funcionem regularmente no país;

3.1.5  Empresa licitante de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício
com o Ifes.



3.1.6 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.

3.2 Os proponentes deverão apresentar até o dia 19/03/2018, cujo horário limite para o recebimento das
propostas  é  09:00h,  um envelope  lacrado  com a  identificação  da  instituição  contendo os  seguintes
documentos de habilitação:

3.2.1 Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ;

3.2.2 Cópia da cédula de identidade e do CPF do representante legal da instituição;

3.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade empresária, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;

3.2.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de associações, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

3.2.6 Certidões negativas atualizadas perante a fazenda nacional;

3.2.7 Certidão atualizada de regularidade do FGTS;

3.2.8 Certidão negativa atualizada de débitos perante a Justiça do Trabalho.

3.2.9 Oferta única para o arremate do bem de valor mínimo de R$ 334,74 (Trezentos e Trinta e Quatro
Reais e Setenta e Quatro Centavos) preenchida como anexo VI deste Edital.

3.2.10 Documentos preenchidos e assinados conforme modelos dos anexos III e IV.

3.3 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados  em  original  ou  cópia
autenticada em cartório, ou cópia acompanhada do original para autenticação por  servidor  do  Ifes
Campus Nova Venécia,  podendo,  também serem enviados pelos CORREIOS para o endereço:  Rod.
Miguel Curry Carneiro, 799, Bairro Santa Luzia, Nova Venécia- CEP 29.830-000

3.4 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição aos
documentos relacionados neste documento.

3.5 Será inabilitado o proponente que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-
los em desacordo com as exigências deste documento.

3.6 No caso das empresas que optarem por enviar os documentos pelos correios, o IFES deixa
claro que não se responsabiliza por eventuais atrasos de entrega, logo, caso a documentação chegue
após o dia e a hora de abertura dos envelopes, a mesma não será aceita e a empresa não terá
participado da chamada pública.

4. CRITÉRIO DE SELEÇÃO/HABILITAÇÃO

4.1 A Comissão, analisará a documentação e todas as empresas que tiverem com a documentação regular
serão  habilitadas,  dessa  forma,  caso  mais  de  uma  empresa  seja  habilitada,  seguirá  o  critério  de
classificação.

4.2  As  empresas  participantes  deverão  apresentar  suas  ofertas  a  partir  do  valor  de R$ 334,74  que
corresponde a 50% do valor avaliado da sucata do objeto.

4.3 As empresas serão classificadas observados os seguintes critérios:

• A empresa que apresentar maior oferta.

• A empresa que for Microempreendedor Individual

• A empresa que for do Simples Nacional

• A empresa que está mais tempo no mercado

5. DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

5.1 O IFES – Campus Nova Venécia  não terá ônus para a percepção dos serviços em tela.



5.2  Todas  as  despesas  decorrentes  da  realização  do  serviço  objeto  desta  Chamada,  inclusive  com
contratação de pessoal e confecção de material, correrão por conta do(s) contratado(s). 

6. OBRIGAÇÕES DA PREPONENTE

6.1 Realizar todas as atividades necessárias a total remoção do objeto das dependências do Ifes Campus
Nova Venécia.

6.2 Realizar suas atividades em horário diferente das aulas regulares do Ifes Campus Nova Venécia.

6.3 Reparar  quaisquer  prejuízos   causados  ao  Ifes  Campus  Nova  Venécia,  advindos  das  atividades
realizadas por sua conta, que tenham, comprovadamente, excedido o objeto deste Edital, afetando outras
edificações, instalações e benfeitorias.

6.4 Agendar junto ao Ifes, com antecedência mínima de 48 horas,  o dia para realização das atividades
necessários a atendimento do objeto.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO

7.1 Garantir apoio quando solicitado pela PREPONENTE em relação ao acesso às edificações;

7.2 Fornecer a documentação e os dados que forem necessários para a execução do objeto.

8.FORMALIZAÇÃO

8.1 Selecionada(s)  a(s)  instituição(ões)  que  irá(ão)  firmar  Termo  de  Cooperação  Técnica  com  a
contratante, será elaborado o termo de cooperação, qualificando o partícipe e identificando de forma clara
e objetiva os serviços que serão prestados e demais obrigações.  

8.2 O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinar o(s) instrumento(s) no prazo de 24 horas.

9. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

9.1 O(s) Termo(s) de Cooperação Técnica deverá(ao) ser executado(s) de acordo com as cláusulas
pactuadas e a legislação pertinente, respondendo o proponente pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial.

9.2 O prazo para execução é de  no máximo 180 ( cento e oitenta ) dias.

9.3 O local onde encontra-se instalado o bem inservível é Rod. Miguel Curry Carneiro, 799, Sdanra
Luzia, Nova Venécia-ES, CEP 29.830-000.

9.4 A  execução  se  dará  de  inteira  responsabilidade  do  proponente  e  observará  entre  outros
dispositivos, estes:

a) O proponente deverá isolar a área a ser trabalhada antes de realizar as intervenções, preservar,
conservar e manter nas mesmas condições as instalações adjacentes ao local de trabalho, onde encontra-se
instalado o objeto. 

b) O proponente deverá observar, acompanhar, gerenciar, todas as atividades para retirada do objeto
e a limpeza do local, após a extração.

c) O proponente deverá cuidar para que todo o material oleoso tenha sido retirado e devidamente
destinado,  antes  de  qualquer  tentativa  de  remoção  do  objeto,  tendo  em vista  o  perigo  inerente  a
combustão de qualquer remanescente de substância inflamável no interior do objeto e seus encanamentos.

d) O proponente deverá realizar as atividades apenas em horários e dias sem expediente no Campus.

10. PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta
contratação, a Administração poderá, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, devidamente
garantida a prévia defesa, aplicar à PREPONENTE as seguintes sanções:

10.1.1 Advertência;



10.1.2 Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.1.3  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 PREPONENTE ressarcir a
contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.

Nova Venécia – ES, 02 de Fevereiro de 2018

Marcos Roberto da Silva

Diretor de Administração e Planejamento

Portaria DOU nº 3.412, de 01/12/2017

Ifes – Campus Nova Venécia



ANEXO II

MINUTA DE TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  Nº
XX/2018  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O
INSTITUTO  FEDERAL DO  ESPÍRITO  SANTO
CAMPUS  Nova  Venécia  E  A  EMPRESA
XXXXXXXXXXXX,  PARA  REMOÇÃO  DE
OBJETO INSERVÍVEL E IRRECUPERÁVEL DO
IFES CAMPUS Nova Venécia.

Pelo presente instrumento de contrato de um lado o Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes Campus
Nova Venécia, 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 Rod. Miguel
Curry  Carneiro,  799,  Santa  Luzia,  Nova  Venécia/ES,  CEP 29.830-000,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
10.838.653/0008-74,  representada por  seu Diretor  Geral,  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  RG n.º xxxxxxxxxxx
xxxx/xx,  CPF nº  xxx.xxx.xxx-xx,  nacionalidade,  estado  civil,  residente e domiciliado à
xxxxxxxxxxxxxxx,  nº  xx,  Bairro xxxxxxxxxxxxx, Nova  Venécia-ES,  CEP  29.395-000  e de
outro  lado  a  empresa  XXXXXXXX  –  XXXXXXXXXXXXXXXXX ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  com  sede  na  XXXXXXXXXXXXXX,  nº  XX,  Bairro
XXXXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXX/XX,  CEP  XXXXXXXXXX,  dora vante  denominada
PREPONENTE, representada neste ato pelo Sr. ou Sra ,nacionalidade,estado civil CPF nº xxxxxxxxxx,
RG  nº  xxxxxxxxx  xxx/xx,  residente  e  domiciliado  na  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxx/xx,  CEP
xxxxxxxx, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, resultante da Chamada Pública
01/2018, oriundo do processo nº xxxxxxxxxxxxx, de conformidade com a Lei nº 8.666/1.993 e decreto
99.658/1990,  e demais  legislações pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições que
aceitam, ratificam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1  É objeto do presente instrumento a contratação  de empresa para  realização remoção de objeto
inservível e irrecuperável instalado no Ifes Campus Nova Venécia.

CLÁUSULA SEGUNDA –  DA EXECUÇÃO 

2.1  O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação
pertinente,  bem  como  os  dispositivos  insertos  no  Edital,  respondendo  o  PREPONENTE  pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial, ou em desacordo com o estabelecido no Edital e seus
Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1  A empresa PREPONENTE deverá apresentar ao IFES – Campus Nova Venécia relatório final de
conclusão dos trabalhos onde constará compromisso de destinação dos materiais removidos à luz da
legislação vigente para descarte e reutilização de materiais.



3.2  Na  execução  das  atividades  descritas  no  plano  de  trabalho,  de  responsabilidade  exclusiva  do
PROPONENTE, não poderão existir mudanças estruturais ou arquitetônicas nas instalações adjacentes ao
local onde encontra-se instalado o objeto a ser removido.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREPONENTE

5.1 Realizar todas as atividades necessárias a total remoção do objeto das dependências do Ifes Campus
Nova Venécia.

5.2 Realizar suas atividades em horário diferente das aulas regulares do Ifes Campus Nova Venécia.

5.3 Reparar  quaisquer  prejuízos   causados  ao  Ifes  Campus  Nova  Venécia,  advindos  das  atividades
realizadas por sua conta, que tenham, comprovadamente, excedido o objeto deste Edital, afetando outras
edificações, instalações e benfeitorias.

5.4 Agendar junto ao Ifes, com antecedência mínima de 48 horas,  o dia para realização das atividades
necessários a atendimento do objeto.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 Garantir apoio quando solicitado pela PREPONENTE em relação ao acesso às edificações;

6.2 Fornecer a documentação e os dados que forem necessários para a execução do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – VEDAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

7.1 É vedada a transferência ou cessão das obrigações aqui convencionadas a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA EVENTUAL IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1 Eventual ocorrência de irregularidade na execução deste Contrato ou no cumprimento das obrigações
nele  previstas  será  comunicada  pela  PARTE  prejudicada  à  outra,  por  escrito,  a  fim  de  que  seja
providenciada a regularização devida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo  único. A  não  regularização  da  ocorrência  poderá  implicar  na  rescisão  do  Contrato,
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1  Constitui  motivo para rescisão unilateral  do Contrato,  independentemente do instrumento de sua
formalização,  o  inadimplemento  de  quaisquer  das  cláusulas  pactuadas,  principalmente  quando
constatadas as seguintes situações:  

9.1.1 Utilização indevida dos sinais identificadores do IFES  – tais como marca e logomarca;  

9.1.2 Utilização indevida do espaço ou equipamentos disponibilizados para a realização dos trabalhos; 

9.1.3 Falta de providências em face de reclamações dos servidores, encaminhadas pelo IFES;  

9.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa. 

9.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta
contratação, a Administração poderá, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, devidamente
garantida a prévia defesa, aplicar à PREPONENTE as seguintes sanções:



10.1.1 Advertência;

10.1.2  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e impedimento  de  contratar  com  a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.1.3  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 PREPONENTE ressarcir a
contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1  Este Contrato e seus respectivos termos aditivos serão registrados em livros próprios das partes e
publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial Da União, na forma do artigo 61, parágrafo único da
Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Os termos do presente Contrato representam o fiel e completo ajuste entre as PARTES, prevalecendo
sobre quaisquer entendimentos, formais ou informais, anteriores, e suas obrigações são extensivas aos
sucessores das PARTES;

12.2 As partes se obrigam a não divulgar nem fornecer dados e informações recebidas a qualquer título,
por força deste Contrato, sem autorização expressa das partes;

12.3 É terminantemente vedada aos partícipes utilizar marcas e/ou logos do outro sem prévia e expressa
anuência por escrito.

12.4 Este pacto somente poderá ser alterado por termo aditivo devidamente formalizado e assinado pelos
representantes legais dos partícipes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal, Seção Judiciária
do Espirito Santo, na cidade de São Mateus-ES, com exclusão de qualquer outro.

Nova Venécia/ES, XX de XXXXXXX de XXXX.

_____________________________________

Instituto Federal do Espirito Santo 
Campus Nova Venécia

RESPONSÁVEL

CARGO/FUNÇÃO

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

RG: XXXXXXXX

_____________________________________

  NOME DA EMPRESA

RESPONSÁVEL

CARGO/FUNÇÃO

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

RG: XXXXXXXXX

Testemunhas:



_____________________________________

TESTEMUNHA 1

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

RG: XXXXXXXXX

_____________________________________

TESTEMUNHA 2

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

RG: XXXXXXXXX



ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

(EMPRESA),  ……………………………………………………………,  inscrita  no  CNPJ
sob.  N xx.xxx.xxx/000x-xx,  DECLARO que  não emprego  menores  de  dezoito  anos  em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme Decreto n° 4.358/02;

Nova Venécia-ES, xx de xxxxxxxx de 201x

EMPRESA

ASS. RESPONSAVEL



ANEXO IV

 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
COMPROMISSO COM A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE ACORDO COM AS NORMAS

LEGAIS DE SUSTENTABILIDADE

(EMPRESA),  ……………………………………………………………,  inscrita  no  CNPJ
sob. N xx.xxx.xxx/000x-xx, DECLARO que atendo as condições de habilitação e assumo o
compromisso de destinar os resíduos materiais oriundos da remoção do objeto inservível
(Constante no Anexo V)  de acordo com as normas legais ambientais e de sustentabilidade.

Nova Venécia-ES, xx de xxxxxxxx de 201x

EMPRESA

ASS. RESPONSÁVEL



ANEXO V

 RELATÓRIO DO BEM INSERVÍVEL

Bem inservível  e  inutilizável,  01  (um)  TONEL de  reservatório  de  combustível  praticamente  vazio
( apenas resquícios de óleo diesel dentro) com idade não identificada por ter sido instalado pela antiga
proprietária¹ desta área, presumivelmente, para abastecimento dos veículos de sua frota comercial, não
tendo sido em momento algum, utilizado pelo Ifes Campus Nova Venécia.

O TONEL em questão possui as seguintes características: 

• Formato: Cilíndrico (em forma bruta) 

• Circunferência: 18,40 m (aproximada) 

• Diâmetro: 5,7 m (aproximada) 

• Altura: 4,5 m (aproximada) 

• Espessura: 2 folhas (aproximadamente 2 mm) 

• Material: Ferro 

• Localização: Está no ponto de encontro do Acadêmico 1 e Acadêmico 2 com o Prédio de Edificações. 

¹ NESTLÉ e Prefeitura Municipal de Nova Venécia, escritura pública R-7 7.379 de 08 de fevereiro de
2008.



ANEXO VI

 OFERTA PARA ARREMATE DO BEM

___________________________________________(  nome  da  empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  n.
_______________________________,  com  sede  a  (endereço  completo)
_______________________________________________________________________,  neste  ato
representada  pelo  Sr(a)  __________________________________________,  inscrito  no  CPF
____________________________________,  declaro  que  estou  de  acordo  com  todas  as  regras
estabelecidas  no  Edital  de  Chamamento  Público  01/2018  do  Ifes  Campus  Nova  Venécia  e
voluntariamente a apresento a minha oferta de R$ ___________ ( igual ou maior a R$ 334,74) para
arremate do bem.

Nova Venécia-ES, _________________________________

EMPRESA

Assinatura do representante legal


