
EDITAL-PREGÃO 

Pregão Eletrônico -  Nº 03/2022
Data de abertura: 07/06/2022 às 9h

No sí�o: h	ps://www.gov.br/compras/pt-br/

PROCESSO SIPAC
Nº 23156.000132/2022-87

SRP?
() SIM (x) NÃO

Exclusiva ME/EPP?
() SIM (X) NÃO

Itens exclusivos ME/EPP?
() SIM (X) NÃO

Reserva de quota 
ME/EPP?
() SIM (x) NÃO

Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação para atender
às necessidades do Ifes e demais órgãos par�cipantes, quan�dades,
exigências  e  es�ma�vas  do Órgão  Gerenciador  e  Órgãos  par�cipantes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Decreto 7.174?
( ) SIM ( x) NÃO

Margem de preferência? ()
SIM (X) NÃO

Valor total es;mado: R$ 429.907,32

Vistoria?
() Obrigatória

(x)
Faculta;va

() Não se aplica

Amostra/
Demonstração? ()

SIM (x) NÃO

Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances dos itens, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários:  mínimo  R$1,00 (um

real).

Prazo para envio da proposta/documentação:
Mínimo 2h (duas horas) após a convocação do pregoeiro

Pedidos de esclarecimentos:
Até  o dia 01/06/2021 para o endereço licitacao.st@ifes.edu.br

Impugnações: Até 01/06/2022 
Endereço:licitacao.st@ifes.edu.br  

Documentação de habilitação (Veja item 9 do Edital para listagem completa da documentação exigida)

Requisitos básicos:
Sicaf, Cer�dão CNJ, Consulta CEIS, Cer�dão CNDT e Cer�dão TCU.

Requisitos específicos:
Definidas no Edital e Termo de Referência.

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do Ifes Campus Santa Teresa pelo endereço h	ps://www.gov.br/compras/pt-
br/, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “158426”. O edital e outros anexos estão
disponíveis  para  download  no  Comprasnet  e  também  no  endereço  www.ifes.edu.br,  opção  Licitações  e  contratos  >
Licitações. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital,
e/ou no link h	ps://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf.

Senhores Licitantes,
As orientações a seguir, têm o obje;vo de evitar problemas no decorrer do certame. O presente 
Certame está em conformidade com o Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Entre outras 
mudanças ins;tui que TODOS os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, deverão ser registrados no sistema até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa;camente a 
etapa de envio dessa documentação.
Antes do início do Pregão:

1-Ler todo o edital e anexos com calma e atenção, antes da data marcada para abertura do pregão;

 2-Caso tenha dúvidas, solicite esclarecimento no tempo certo conforme disposto no edital;

 3-Registrar com calma e atenção, no sistema do Comprasnet-SIASG (hRps://www.gov.br/compras/pt-
br/), os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, bem como demais informações necessárias antes da data marcada para abertura;

 4-Conferir antes da data da abertura se o valor e informações registradas estão corretos;



 5-Deixe pronto documentos que não dependam de grandes ajustes. Se possível crie uma pasta 
virtual e armazene os documentos separadamente;

 6-Nos termos da IN 03/2018, é necessário que todos os documentos estejam carregados no SICAF, 
portanto, solicitamos que verifiquem antecipadamente a situação cadastral e possível ausência de 
upload de arquivos, providenciando-os antes da abertura da sessão pública, sob pena de 
desclassificação;

Durante a sessão do Pregão:
 7-Observar as mensagens emitidas pelo pregoeiro e sistema;
 8-Registrar os lances com calma e atenção;
 9-Manter-se conectado durante toda sessão e observar os prazos de suspensão do pregão e reinicio.


