EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 009/2017
COMPRAS

LICITAÇÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
Processo n.º 012/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE, torna público, por intermédio de seu
pregoeiro e equipe de apoio, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na sua forma
PRESENCIAL – tipo menor preço unitário por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto nº 3.722,
de 09 de janeiro de 2001, do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007 e da Instrução
Normativa - SLTI-MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, aplicando-se subsidiariamente a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas condições estabelecidas neste edital e
seus anexos.
1 - DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa para fornecimento de materiais para construção e reforma em
proveito da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
2 – DO LOCAL, DA DATA E DO HORÁRIO DA SESSÃO

2.1 Às 09:00 horas do dia 09 de maio de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Solidão PE, localizado na Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, centro, Solidão – PE, CEP: 56.795000, realizar-se-á o credenciamento das licitantes. Às 09:15 horas, na mesma data, ou quando
da finalização do credenciamento, será aberta a sessão pública do pregão, e não será mais
admitida a participação de novas licitantes.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste pregão:
3.1.1 Empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto deste edital, desde que
apresentem os documentos relacionados nos subitens 9.4, 9.5 e 9.6, no prazo estabelecido
neste ato convocatório, por meio do envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO.
3.2 Não poderão participar desta licitação:
3.2.1 Empresas suspensas ou impedidas de contratar com a Administração, proibidas de
licitar e contratar ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, ou declaradas impedidas de licitar e contratar com a União, na forma da lei;
3.2.2 Empresas que estejam sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução, liquidação, consórcios de empresas e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
3.2.3 Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
3.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº
8.666, de 1993.
4 - DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
4.1 As licitantes que desejarem se manifestar durante as fases do procedimento licitatório
deverão estar devidamente representadas por:
4.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade, acompanhada
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social em vigor no caso
sociedades comerciais e estatuto, no caso de sociedades por ações, acompanhado
documentos de eleição de seus administradores e inscrição do ato constitutivo, no caso
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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4.1.2 Quando se tratar de representante designado pela licitante, este deverá apresentar
instrumento público (ou particular de procuração), com firma reconhecida, com poderes para
formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame,
acompanhado do registro comercial, no caso de empresa individual; estatuto ou contrato
social em vigor no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

4.2 Serão admitidos os representantes credenciados;
4.3 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 1 (uma)
empresa licitante.
4.4 O registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social poderão ser apresentados
no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração.
5 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE
Nº 1) E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
5.1 Não serão aceitos documentos de habilitação e proposta remetidos por meio de fac-símile
ou de correio eletrônico, admitindo-se o envio de tais documentos por correio, desde que
dentro de envelopes lacrados, não-transparentes e recebidos até a data e horários estabelecidos
neste ato convocatório para abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Luiz Carolino de
Siqueira, 184, centro, Solidão – PE, CEP: 56.795-000.
5.2 Observadas as regras acima, os envelopes deverão estar devidamente rubricados no seu
fecho, contendo ainda em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
( RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE )
( CNPJ )

ENVELOPE Nº 2
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
( RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE )
( CNPJ )

5.3 A licitante deverá entregar declaração com ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação constantes deste pregão presencial, separadamente dos envelopes
contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação.
5.4 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa - esta última
na forma do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 -, para que possa usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a

licitante deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos legais para a sua
qualificação como tal, também apresentada separadamente dos envelopes contendo a proposta
de preço e os documentos de habilitação.
5.5 A apresentação de declaração falsa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1)
6.1 A proposta de preço deverá ser apresentada por escrito, datilografada ou digitada, em uma
via, contendo a identificação da empresa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em
língua portuguesa, com numeração e rubrica em suas folhas, com data e assinatura de quem
tenha poderes para essa finalidade, contendo ainda:
6.1.1 Menção à modalidade e ao número da licitação;
6.1.2 Descrição detalhada e características do objeto, conforme as especificações constantes
no termo de referência;
6.1.3 Razão social da empresa licitante, número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ, endereço completo, número de telefone, número de fac-símile e endereço
de correio eletrônico, se houver;
6.1.4 Preço unitário do objeto, em algarismos e por extenso.
6.1.5 Marca e modelo do objeto licitado para todos os itens, quando cabíveis.
6.1.6 É facultada à licitante a indicação, na proposta, do banco, agência e número da contacorrente, para efeito de pagamento.
6.2 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto.
6.3 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para
sua apresentação.
6.4 Não serão admitidas proposições que sugiram cancelamentos, retificações de preços,
acréscimos ou alterações nas condições estipuladas neste edital.
6.5 Prevalecerá o valor por extenso da proposta quando houver divergência entre o valor
mencionado e o apresentado em algarismos.
6.6 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
6.7 O prazo de garantia/validade do objeto desta licitação será de (6 MESES OU MAIS),
contado(s) da data da sua entrega, salvo se outro mais vantajoso for assegurado pelo
fabricante.

6.8 A licitante deverá entregar declaração de elaboração de proposta independente a que se
refere a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 16 de setembro de 2009 (conforme anexo
deste edital), que deverá ser inserida no envelope de propostas de preços (Envelope nº 1).
7 - DA REUNIÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS
7.1 Aberta a sessão, serão entregues os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope
nº 1) e a documentação (Envelope n.º 2). Após, será realizada a abertura dos envelopes
contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência com os requisitos estabelecidos
neste edital e posterior rubrica do pregoeiro em todas as folhas e demais documentos que a
integram.
7.2 Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências contidas
neste edital, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.
7.3 O pregoeiro classificará a proposta de menor preço e as que tenham valores superiores em
até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
7.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes,
até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
7.5 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes,
os quais deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a
partir do maior preço classificado.
7.6 O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.
7.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.8 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor máximo admitido para a contratação, fixado no termo de
referência (Anexo I).
7.9 O julgamento das propostas utilizará o critério do menor preço unitário por item.
7.10 Será desclassificada a proposta vencedora com valores superiores aos preços máximos
fixados no termo de referência (anexo a este edital) ou que apresentar preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade por documentação que comprove que os custos são coerentes
com os de mercado.

7.11 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
7.12 No caso de desclassificação de todas as propostas, o pregoeiro convocará as licitantes
para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas, escoimadas das causas de
sua desclassificação.
7.13 O pregoeiro anunciará a licitante vencedora após o encerramento da etapa de lances da
sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e posterior decisão acerca da
aceitação do lance de menor valor.
7.14 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por meio da aplicação do procedimento previsto no § 2º do art. 45 da Lei nº
8.666, de 1993, salvo na ocorrência do “empate ficto” previsto na Lei Complementar nº 123,
de 2006, hipótese em que será observada a regra de desempate disciplinada nos subitens
abaixo.
7.14.1 É assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
7.14.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
7.14.3 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
7.14.3.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
7.14.3.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do item 7.14.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.14.3.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.14.2, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
7.14.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.14.3, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.14.5 O disposto no subitem 7.14.2 e seguintes somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.14.6 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão.
7.14.7 Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior,
receita bruta até o limite definido no inc. II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123,
de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados, o tratamento legal privilegiado
concedido neste edital às microempresas ou empresas de pequeno porte.
7.14.8 Havendo no objeto da licitação bens ou produtos de informática, caso a aplicação das
regras legais de preferência dispostas na Lei Complementar nº 123, de 2006, decorrente da
situação de empate ficto, disciplinada nos itens anteriores, não seja exitosa ou suficiente para
o desempate, será assegurado o direito de preferência previsto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991, na forma do procedimento estabelecido nos arts. 5º e 8º do Decreto nº
7.174, de 12 de maio de 2010.
7.14.9 Será assegurada, ainda, quando for o caso, a aplicação das margens de preferência
previstas nos §§ 5º e seguintes do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, para o licitante que
comprovar, na formulação da proposta, na forma do respectivo decreto regulamentar, que o
produto/item ofertado atende ao Processo Produtivo Básico ou à regra de origem.
7.14.9.1 Caso a licitação tenha por critério de julgamento o menor preço do grupo ou lote, a
margem de preferência só será aplicada se todos os itens que compõem o grupo ou lote
atenderem ao Processo Produtivo Básico ou à regra de origem.
7.15 A indicação e classificação da(s) proposta(s) ou lance(s) vencedor(es) e demais
informações relativas à sessão pública deste pregão constarão da respectiva ata, sem prejuízo
das demais formas de publicidade, previstas na legislação.
8 - DA AMOSTRA
8.1 O pregoeiro poderá requerer da(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar
amostra(s) do(s) respectivo(s) produto(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar da data da solicitação, junto a Prefeitura Municipal de Solidão PE, localizada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro, Solidão - PE, para
conferência do produto com as especificações constantes no termo de referência, ficando
vinculada a adjudicação dos itens à aprovação pelo servidor responsável, registrada em
termo próprio.
8.2 A critério do pregoeiro, a apresentação da amostra poderá ser substituída pelo envio de
catálogos, folders, manuais, laudos, bulas, etc., quando tais documentos contenham as
especificações ou características do produto ofertado.
8.3 Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceitável, o pregoeiro
poderá convocar o segundo classificado para verificação da amostra e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações do termo de
referência.

9 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
9.1 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
9.2 A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular
perante a comprovação de que atende às exigências do edital quanto aos requisitos de
habilitação exigidos deste edital.
9.3 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.
9.4 – DOCUMENTOS EXIGIDOS DE TODAS AS LICITANTES:
9.4.1 Declaração de que a empresa licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme modelo em
Anexo.
9.4.2 Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido
satisfatoriamente bens ou produtos compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação;
9.5 - DOCUMENTOS EXIGIDOS DAS LICITANTES:
9.5.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.5.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.5.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
9.5.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
9.5.2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
9.5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
9.5.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional;
9.5.2.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
9.5.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS.
9.5.2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
9.6 - DOCUMENTOS EXIGIDOS DAS LICITANTES DE REGULARIDADE FISCAL
ESTADUAL/MUNICIPAL E DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.6.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
9.6.1.1 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
9.6.1.2 prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.6.2 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.6.2.1 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.
9.6.2.1.1 a comprovação de boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG = --------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC = ---------------------------------------------------------------Passivo Circulante
9.6.2.2 As licitantes que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um ) em quaisquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverão comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da
contratação.
9.6.2.3 certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.

9.7 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
10 - DOS ESCLARECIMENTOS, DAS PROVIDÊNCIAS E DA IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL
10.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este ato
convocatório, devendo encaminhar as razões por escrito, ao pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, com indicação do número do pregão e
o órgão licitador, onde serão protocolados no horário das 09:00 hs às 12:00 hs, de segunda a
sexta-feira, em dias úteis, na sala de licitações da Prefeitura de Solidão – PE
10.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.3 Acolhida a petição contra este ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
11 - DOS RECURSOS
11.1 Declarada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo de 20 (vinte) minutos, quanto à
intenção de recorrer importará na decadência desse direito e consequente adjudicação do
objeto pelo pregoeiro à licitante vencedora.
11.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Solidão - PE, no horário das
09:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis;
11.5 As razões e contra-razões do recurso deverão ser manifestadas por escrito, encaminhadas
em nome do pregoeiro, com indicação do número do pregão e o órgão licitador, onde serão
protocolados, no horário das 09:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.
12 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS
12.1 Como garantia das obrigações assumidas, a adjudicatária, no ato da assinatura do
termo de contrato, fica obrigada a assumir todas as responsabilidades legais para o perfeito
fornecimento dos produtos solicitados, observando a qualidade, validade, padrões e
exigências técnicas para tal fornecimento, estando a mesma ciente das sanções que lhe
podem ser aplicadas caso haja o descumprimento do objeto do contrato.

13 – DO CONTRATO
13.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado termo de contrato
com a licitante vencedora, com vigência a partir de sua assinatura, até o final do presente
exercício, não podendo ser prorrogado.
13.1.1 O termo de contrato será encaminhado, mediante aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, à licitante vencedora, para que seja assinado no prazo de 3 (três) dias úteis a
contar do seu recebimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
penalidades previstas neste edital. Se a licitante vencedora, injustificadamente, não
devolvê-lo devidamente assinado no prazo de 3 (três) dias úteis, após seu recebimento,
poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para,
depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o referido
instrumento, ou
13.1.2 A Administração também poderá optar pelo critério da convocação da licitante vencedora
para assinatura do termo de contrato, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do termo de contrato poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora,
durante o seu transcurso, e desde que aceito por este órgão público.
13.3 O preço consignado no termo de contrato não será reajustado.
O art. 2.º, § 1.º, da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, preceitua que é nula de pleno direito
qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade igual ou inferior a
1(um) ano.
14 – DA PRESTAÇÃO DO OBJETO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1 O objeto deverá ser entregue no prazo de 3 dias, a contar do dia da solicitação, no local
indicado pela administração/Sec. de Obras e Urbanismo em conformidade com o edital e o
termo de referência.
14.2 O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e
fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes no termo de referência, no prazo de 02 (dias) dias.
14.3 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no termo de referência, devendo ser substituído no prazo de 02
(dois) dias, às custas da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste
edital.
14.4 O objeto será recebido definitivamente, no prazo de até 02 (dois), após a verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante termo circunstanciado.

14.5 Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, este órgão público designará um
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados.
15 - DO PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado até 30 dias, contados a partir da execução total do objeto (ou
da data final do período de adimplemento de cada parcela), mediante a apresentação do
documento fiscal competente (nota fiscal/fatura), devidamente aprovado pela Contratante, por
meio de ordem bancária de crédito, em depósito em conta-corrente, na agência e
estabelecimento bancário indicado pela Contratada.
15.2 A cada pagamento a ser efetivado pela Contratante, será realizada prévia verificação da
regularidade fiscal e trabalhista da Contratada.
15.3 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, mediante a
aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
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.
15.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, esses
serão restituídos pela Contratante no prazo de 5 (cinco) dias, para que a Contratada promova
as correções necessárias, não respondendo a Contratante por quaisquer encargos resultantes
de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações
contratuais sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes
sanções:
16.1.1 advertência;
16.1.2 pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33%

(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela
inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão
contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a entrega do objeto, ou
após o prazo concedido às substituições, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as
especificações requeridas;
16.1.3 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos
casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
16.1.4 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
16.1.5 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, na forma da lei;
16.1.6 aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
termo de contrato/aceitar nota de empenho ou instrumento equivalente, deixar de entregar
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais.
16.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada
a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
notificação.
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 Obriga-se a licitante a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato
impeditivo à habilitação.
17.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.
17.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Só se iniciam e vencem os
prazos referidos neste subitem em dia de expediente no órgão.
17.4 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

17.5 A homologação de resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
17.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
17.7 A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. As licitantes não
terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado
o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
17.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
17.9 O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem dos procedimentos licitatórios,
será o da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Tabira/PE.
17.10 Quaisquer informações complementares sobre o presente edital e seus anexos, inclusive
para examinar e adquirir o termo de referência, poderão ser obtidas no Prédio da Prefeitura
Municipal de Solidão - PE, no endereço Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, centro, Solidão –
PE, CEP: 56.795-000, pelo e-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com, ou pelo fone 87 38301141 / 1140
17.11 Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Modelo de Declaração (Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº
4.358, de 2002)
Anexo III - Modelo de Declaração de Elaboração de Proposta Independente (Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 16 de setembro de 2009).
Anexo IV - Minuta do Contrato
Solidão - PE, 24 de Abril de 2017.

Djalma Alves de Souza
Prefeito

Mayco Pablo Santos Araújo
Pregoeiro

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto: Aquisição de materiais para construção e reforma.
2. Quantidade e Valor Estimado
ITEM
PRODUTO
1 ARAME 18 RECUZIDO

UND
KG

QUANT.
70

2 ARREBITE 4.12

UND

100

3 BLOCO DE CERAMICA 8 FUROS

UND

20.000

4 VERGALHÃO 1/2

BARRA

150

5 BOCAL C/CABINHO

UND

100

6 BOIA P/ CAIXA D´AGUA

UND

10

7 BRAÇO DE TEMPO P/ POSTE
BOCAL E40
8 BROXAS P/ PINTURA

UND

70

UND

40

9 CABO DE 4MM(100) (CABO
FLEXIVEL) peça c/100m
10 CABO DE 6MM(100) (CABO
FLEXIVEL) peça c/100m
11 CABO 2.5 MM (CABO FLEXIVEL)
peça c/100m
12 CABO 1.5 MM (CABO FLEXIVEL)
peça c/100m
13 CADEADO 35

PC

10

PC

5

PC

20

PC

20

UND

30

14 CAIBRO

MT

15 CAIXA DÁGUA 1000L

UND

5

16 CAIXA DÁGUA 5000 L

UND

8

17 CAIXA DE DESCARGA

UND

40

18 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO (3 a 4
DIS)

UND

20

1.000

P. UNIT.
R$
8,50
R$
0,05
R$
0,39
R$
37,50
R$
1,90
R$
5,75
R$
57,50
R$
6,25
R$
129,60
R$
170,00
R$
81,00
R$
52,50
R$
15,75
R$
3,00
R$
225,00
R$
1.800,00
R$
20,00
R$
15,00

TOTAL
595,00
5,00
7.800,00
5.625,00
190,00
57,50
4.025,00
250,00
1.296,00
850,00
1.620,00
1.050,00
472,50
3.000,00
1.125,00
14.400,00
800,00
300,00

19 CAIXA DE ENERGIA

UND

50

20 CAL P/PINTURA 10KG

UND

150

21 CANO DE 100 ESGOTO

MT

150

22 CANO DE 150 MM EGOTO

MT

200

23 CANO DE 20MM SOLDAVEL

MT

100

24 CANO DE 200MM ESGOTO C/6 M BARRA

300

25 CANO DE 25MM SOLDAVEL

MT

50

26 CANO DE 32MM SOLDAVEL

MT

30

27 CANO 40MM ESGOTO

MT

20

28 CANO DE 50 MM ESGOTO

MT

50

29 CANO D 50 SOLDAVEL

MT

50

30 CANO DE 60MM SOLDAVEL

MT

50

31 VERGALHÃO 3/8

BARRA

150

32 VERGALHÃO 5/16

BARRA

200

33 CANTONEIRA 11/2X1/8 6M

BARRA

100

34 CARRINHO DE MÃO

UND

35 CERAMICA 45 X 45

M²

400

36 CHAPA DE MADEIRA 10MM 1,60
X 2,20
37 CHAPA DE MADEIRA DE 15MM
1,60 X 2,20
38 CHAPA DE MADEIRA 4MM 1,60
X 2,20
39 CHIBANCA S/CABO

UND

200

UND

100

UND

10

UND

30

40 CIMENTO CP2 50KG

SACO

41 CIMENTO COLA 20KG
(ARGAMASSA)
42 COLA BRANCA KG

SC

200

KG

30

60

1200

R$
43,00
R$
9,50
R$
6,65
R$
20,00
R$
2,10
R$
285,00
R$
2,80
R$
4,40
R$
3,80
R$
5,50
R$
8,40
R$
14,50
R$
25,50
R$
18,00
R$
55,00
R$
97,50
R$
18,40
R$
72,50
R$
95,50
R$
30,00
R$
31,50
R$
20,20
R$
10,65
R$

2.150,00
1.425,00
997,50
4.000,00
210,00
85.500,00
140,00
132,00
76,00
275,00
420,00
725,00
3.825,00
3.600,00
5.500,00
5.850,00
7.360,00
14.500,00
9.550,00
300,00
945,00
24.240,00
2.130,00
289,50

43 COLA DÁGUA 75 (ADESIVO PVC UND
75G)
44 COLA FORMICA
GALÃO

60

45 CONDUITE 3/4 rolo com 50 m

ROLO

15

46 CORDA DE SEDA 8MM

METRO

50

47 CORRENTE DE AÇO 1/4

METRO

100

48 DISJUNTOR DE 30 W

UND

10

49 DIJUNTOR TRIPOLAR 40W

UND

5

50 DOBRADIÇA PARA PORTEIRAS
Nº 2
51 ENXADA LARGA S/CABO

UND

60

UND

50

52 EMALTE SINTETICO (GALÃO)

UND

100

53 FECHADURAS EXT

UND

80

54 Caixa D`água 2.000 l

UND

5

55 Caixa D`água 500 l

UND

3

56 Ripa

M

57 FERRO 4.2 BARRA 6M

BARRA

58 FERROLHOS TARGETA2.1/2

UND

59 FIO FLEXIVEL 2X0,50

MT

60 FITA ISOLANTE 20 M

UND

50

61 FIXADOR DE TINTA

UND

50

62 FORMICA BRILHOSA 3.08 X 1.22 UND

6

5

2000
200
30
200

63 FRANJE 25 MM

UND

10

64 FRANJE 50MM

UND

10

65 INTERRUPTOR 2 SESSÕES C/PE
2X4

UND

40

9,65
R$
3,25
R$
54,00
R$
35,00
R$
0,90
R$
10,00
R$
7,50
R$
26,00
R$
9,75
R$
17,00
R$
60,00
R$
26,50
R$
645,00
R$
195,00
R$
1,45
R$
30,30
R$
1,90
R$
1,05
R$
3,00
R$
1,15
R$
87,50
R$
7,50
R$
16,50
R$
9,50

195,00
270,00
525,00
45,00
1.000,00
75,00
130,00
585,00
850,00
6.000,00
2.120,00
3.225,00
585,00
2.900,00
6.060,00
57,00
210,00
150,00
57,50
525,00
75,00
165,00
380,00

66 JOELHO COM ROSCA 20MM

UND

67 JOELHO DE 100MM ESGOTO

UND

68 JOELHO 150MM ESGOT

UND

69 JOELHO 20MM SOLDAVEL

UND

70 JOELHO DE 25MM OLDAVEL

UND

71 JOELHO DE 32 MM SOLDAVEL

UND

72 JOELHO DE 40MM ESGOO

UND

73 JOELHO DE 50MM ESGOTO

UND

74 JOELHO DE 50 SOLDAVEL

UND

75 JOELHO DE 60 MM SOLDAVEL

UND

76 VIDRO CANELADO

MT

77 LAMPADA ECONOMICA DE 15
W
78 LAMPADA VAPOR DE SODIO 25

UND
UND

79 LAMPADA FLUORESCENTE 20W UND
80 LAMPADA FLUORESCENTE 40W UND
81 LAMPADA INCANDESCENTE
100W
82 LAMPADA INCANDESCENTE
150W
83 LAMPADA INCANDESCENTE
60W
84 ALAVANCA 7/8 X 1,5 MT

UND

85 LAVATORIO C/ COLUNA

UND

86 VEDA ROSCA 18 X 10

UND

87 VEDACIT LIQUIDO balde 3,6 l

UND

88 VERNIZ ( GALÃO 3,6L)

UND

89 LUVA DE COURO

UND

UND
UND
UND

50 R$
1,85
100 R$
3,00
100 R$
16,00
50 R$
0,33
50 R$
0,53
50 R$
1,50
50 R$
1,10
50 R$
1,50
50 R$
2,85
50 R$
8,00
10 R$
51,50
300 R$
8,50
200 R$
18,50
50 R$
4,50
200 R$
5,00
100 R$
10,00
50 R$
15,00
50 R$
25,00
20 R$
50,00
10 R$
142,50
50 R$
2,50
15 R$
23,50
10 R$
45,00
400 R$

92,50
300,00
1.600,00
16,50
26,50
75,00
55,00
75,00
142,50
400,00
515,00
2.550,00
3.700,00
225,00
1.000,00
1.000,00
750,00
1.250,00
1.000,00
1.425,00
125,00
352,50
450,00
3.200,00

90 LUVA DE BORRACHA PVC

UND

100

91 MADERITE P/CONSTRUÇÃO
9MM 1.22 X 2.20
92 MASSA CORRIDA 27 KG

UND

200

LATA

100

93 MDF 3MM 1.85 X 2.75

UND

10

94 PÁ C/ CABO

UND

100

95 PARAF.FENDA 35X20

UND

300

96 PARAF.P/ VASO SANITARIO

UND

60

97 PEDRA BRITADA

MT

98 PIA LAVA LOUÇA 1,20 MT

UND

5

99 PICARETA S/ CABO

UND

40

100 PINCEL 2.1/2POLEGADAS

UND

30

101 PINCEL 2POLEGADAS

UND

30

102 PLASTICO AMARELO 6M

MT

103 PORTA DE FERRO 2.10X0.80
C/VIDRO
104 PORTA DE MADEIRA 2.10X0.80

UND

10

UND

100

105 PREGO 3/8

KG

30

106 PVC (FORRO)

M²

500

107 PNEU P/CARRINHO DE
MÃO(COMPLETO)
(RODA/PNEU/CAMARA)
108 REATOR DE LAMPADA
FLURESCENTE 40
109 REGADOR DÁGUA 10L

UND

100

200

100

UND

30

UND

5

110 REGISTRO DE 20MM ESFERA
PVC
111 REGISTRO DE 25MM

UND

20

UND

15

112 REGISTRO DE 32MM

UND

10

8,00
R$
5,00
R$
33,00
R$
38,50
R$
62,50
R$
17,50
R$
0,19
R$
11,85
R$
100,00
R$
350,00
R$
30,50
R$
4,00
R$
3,25
R$
11,25
R$
260,00
R$
130,00
R$
9,00
R$
16,00
R$
50,00
R$
16,75
R$
14,00
R$
8,25
R$
10,85
R$

500,00
6.600,00
3.850,00
625,00
1.750,00
57,00
711,00
20.000,00
1.750,00
1.220,00
120,00
97,50
1.125,00
2.600,00
13.000,00
270,00
8.000,00
5.000,00
502,50
70,00
165,00
162,75
92,50

113 REGISTRO DE 50 MM

UND

15

114 REGISTRO DE 40 MM

UND

50

115 REJUNTO

KG

50

116 RELE FOTOCELO C/BASE

UND

150

117 VASSOURÃO P/GARI

UND

50

118 ROLO DE 15 CM

UND

50

119 ROLO DE 5 CM

UND

20

120 ROLO DE 9 M

UND

10

121 SIFRÃO SANFONADO

UND

50

122 TE DE 100MM ESGOTO

UND

100

123 TE DE 150MM ESGOTO

UND

50

124 TE DE20MM SOLDAVEL

UND

50

125 TE DE 25 MM SOLDAVEL

UND

50

126 TE DE 32MM SOLDAVEL

UND

50

127 TE DE 40 MM ESGOTO

UND

30

128 TE DE 50MM ESGOTO

UND

30

129 TE DE 50MM SOLDAVEL

UND

30

130 TE DE 60MM SOLDAVEL

UND

20

131 TELHA BRASILIT 244X50

UND

150

132 TELHAS DE CERAMICA

UND

20.000

133 THINER 1L

UND

20

134 TINTA LATEX 18 L
EXTERNA/interna
135 TINTA PISO (GALÃO 3,6L)

UND

120

UND

40

9,25
R$
26,25
R$
25,90
R$
2,75
R$
35,00
R$
13,50
R$
6,25
R$
2,40
R$
4,25
R$
5,00
R$
11,50
R$
22,50
R$
0,75
R$
0,95
R$
1,50
R$
1,00
R$
3,00
R$
3,50
R$
8,25
R$
13,75
R$
0,31
R$
9,10
R$
124,00
R$
39,00

393,75
1.295,00
137,50
5.250,00
675,00
312,50
48,00
42,50
250,00
1.150,00
1.125,00
37,50
47,50
75,00
30,00
90,00
105,00
165,00
2.062,50
6.200,00
182,00
14.880,00
1.560,00

136 TINTA LATEX (GALÃO 3,6L)

UND

137 TOMADA C/PLACA 2X4

UND

138 TORNEIRA INOX PARA PIA

UND

139 TORNEIRA PLASTICA PARA PIA UND
140 BACIA SANITARIA

UND

141 Linha 7cm

M

142 Linha 10cm

M

143 Linha 12cm

M

144 Linha 15cm

M

145 Linha 20cm

M

30 R$
31,00
50 R$
8,05
10 R$
117,50
50 R$
12,50
10 R$
100,00
150 R$
7,00
200 R$
14,00
200 R$
17,00
200 R$
21,00
150 R$
35,00
VALOR TOTAL

930,00
402,50
1.175,00
625,00
1.000,00
1.050,00
2.800,00
3.400,00
4.200,00
5.250,00
R$ 389.325,50

3. Justificativa
A justificativa da contratação pretendida, deve-se ao fato de que a Prefeitura de Solidão
necessita da aquisição de materiais de construção para reformar os seus imóveis que estejam
necessitando de reparos, pinturas, etc. bem como para construções a serem realizadas em
favor da Prefeitura e seus departamentos e também em prol da comunidade solidanense,
levando em consideração as reais necessidades e adequações.
4. Sanções:
4.1 O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações
contratuais sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes
sanções:
4.1.1 advertência;
4.1.2 pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela
inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão
contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a entrega do objeto, ou
após o prazo concedido às substituições, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as
especificações requeridas;
4.1.3 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos
casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

4.1.4 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4.1.5 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, na forma da lei;
4.1.6 aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo
de contrato/aceitar nota de empenho ou instrumento equivalente, deixar de entregar
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais.
4.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada
a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
notificação.
5. Prazo de entrega:
3 (três) dias após a solicitação da administração/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo
6. Prazo de garantia ou validade:
Os produtos solicitados deverão ter garantia ou validade acima de 6 (seis) meses da sua
solicitação/entrega.
7. Critério de aceitação do objeto:
7.1 O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e
fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes no termo de referência, no prazo de 02 (dias) dias.
7.2 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no termo de referência, devendo ser substituído no prazo de 02
(dois) dias, às custas da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste
edital.
7.3 O objeto será recebido definitivamente, no prazo de até 02 (dois), após a verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante termo circunstanciado.
7.4 Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, este órgão público designará um
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados.

8. deveres do contratado e do contratante;
8.1 – Compete à CONTRATANTE:





Inspecionar e fiscalizar as operações dos produtos contratados;
Efetuar os pagamentos a CONTRATADA;
O custeio de todos os processos e eventuais encargos deles advindos;
Solicitar o afastamento de qualquer profissional da equipe da CONTRATADA que, por
seu julgamento, não reúna os requisitos necessários ao bom andamento dos serviços.

8.2 – Compete à CONTRATADA:







Ser responsável por todas as despesas inerentes ao contrato, tais como: seguros, leis
sociais, obrigações trabalhistas e todas outras despesas que incidirem sobre os serviços
contratados.
Todos os produtos necessários ao funcionamento dos serviços serão fornecidos pela
CONTRATADA.
A CONTRATADA obrigar-se-á a observar, quanto ao pessoal empregado, que trata este
contrato, quanto à legislação pertinente, especialmente as obrigações previdenciárias e
trabalhistas, sendo de responsabilidade da CONTRATADA tais obrigações.
A Prefeitura Municipal de Solidão - PE não possui qualquer vínculo empregatício com os
empregados da CONTRATADA.

9. procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato:
9.1 Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATANTE designará um
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, os bens/produtos fornecidos em desacordo com o edital e o termo de referência.
10. Local de entrega:
O objeto deverá ser entregue no prazo de 3 dias, a contar do dia da solicitação, no local
indicado pela administração/Sec. de Obras e Urbanismo em conformidade com o edital e o
termo de referência.
11. classificação orçamentária:
Órgão: 02.501 – Secretaria de Educação
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2011 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
Órgão: 02.301 – Secretaria de Administração
Programa: 001 – Recursos Ordinários

Código da Ação: 2008 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
Órgão: 02.901 – Secretaria de Obras e Urbanismo
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2040 – Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Urbanismo
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2050 – Manutenção das Atividades Administ e Coordenação do FMS
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo

Claudeci Paulino Batista
Secretario Municipal de Obras

ANEXO II
DECLARAÇÃO

A empresa ........................................................................................, inscrita
no CNPJ
nº.........................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
...................................., portador da Carteira de Identidade nº ...................... e do CPF nº
................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999
regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

......................... , ....... de .................... de 20....

(nome e número da identidade do declarante)

).

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA
INDEPENDENTE
(Identificação da Licitação)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação)
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou
não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
______________________, em ___ de ___________________ de ________
______________________________________________________________
(representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE

MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS Nº ......../.... QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE E A EMPRESA
....................................................................................

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE, com sede na Rua Luiz Carolino de
Siqueira, 184, centro, CEP: 56.795-000, na Cidade de Solidão /PE, inscrita no CNPJ sob o nº
10.348.050/0001-18, neste ato representada pelo Sr.º Djalma Alves de Souza, brasileiro,
casado, portadora do RG nº 5.093.724-SDS/PE, devidamente inscrito no CPF sob o nº
285.935.884-68, residente e domiciliada na Rua Nova F, (Compesa 00800), centro, Solidão –
PE, CEP: 56.795-000, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa
.............................. inscrita no CNPJ sob o nº ............................, sediada na
..............................., cidade de ..................................., doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. ..............................., portador da Cédula de Identidade nº
................., expedida pela .................. e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta
no Processo nº. 012/2017 e em observância às disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e no Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, resolvem celebrar o presente termo de
contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 009/2017, mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Este contrato tem por objeto o fornecimento de materiais para construção e reforma,
conforme edital, termo de referência e proposta da CONTRATADA, que o integram.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:
a) exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de
acordo com as disposições do edital, as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos bens/produtos, na forma
estabelecida neste contrato;
c) notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas nos bens/produtos fornecidos, para que sejam substituídos.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) cumprir os prazos estipulados;
b) entregar os bens/produtos em obediência às especificações técnicas e às condições
estabelecidas no edital e no termo de referência;
c) indicar preposto, tão-logo assinado este instrumento, como contato para todos os atos a
serem praticados durante sua vigência;
d) substituir, no prazo estipulado e às suas expensas, os bens/produtos em desacordo com as
especificações contidas no termo de referência;
e) responder por todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens/produtos;
f) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo se
admitida a subcontratação no edital;
g) manter, durante a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
h) comprovar a origem dos bens importados e da quitação dos tributos de importação a eles
referentes, no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa
(havendo no objeto da licitação bens ou produtos de informática);
i) apresentar as certificações emitidas por instituições públicas ou privadas, credenciadas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação do objeto, se for o caso, aos
seguintes requisitos: I) segurança para o usuário e instalações; II) compatibilidade
eletromagnética; e III) consumo de energia (havendo no objeto da licitação bens ou produtos
de informática);
j) adotar práticas de sustentabilidade ambientalmente adequadas que o objeto contratual o
exigir, incluída, quando for o caso, a obrigação de estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante recolhimento dos produtos após o uso pela Administração ou
resíduos decorrentes da execução contratual, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dando destinação ambientalmente adequada aos
produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, com o encaminhamento do rejeito para
disposição final também ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão
competente.
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, não podendo ser prorrogado.
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO
A CONTRATANTE pagará o valor de R$ _____________ , estando nele incluídas todas as
despesas necessárias à sua perfeita execução.
CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no Orçamento da Prefeitura Municipal de Solidão - PE para o exercício de
2017, na classificação abaixo:

Órgão: 02.501 – Secretaria de Educação
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2011 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
Órgão: 02.301 – Secretaria de Administração
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2008 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
Órgão: 02.901 – Secretaria de Obras e Urbanismo
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2040 – Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Urbanismo
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2050 – Manutenção das Atividades Administ e Coordenação do FMS
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA
O prazo de garantia/validade do objeto desta licitação será de (6 MESES OU MAIS),
contado(s) da data da sua entrega, salvo se outro mais vantajoso for assegurado pelo
fabricante
CLÁUSULA OITAVA – PRAZOS
O objeto deverá ser entregue no prazo de 3 (três) dias, a contar do dia da solicitação, no local
indicado pela administração/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo, em conformidade com o
edital e o termo de referência.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável
pelo seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes no termo de referência, no prazo de 2 dias.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes no termo de referência, devendo ser
substituído no prazo de 2 dias, às custas da CONTRATADA, sob pena de aplicação das
penalidades previstas neste contrato.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O objeto será recebido definitivamente, no prazo de 2 dias,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante
termo circunstanciado.
CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela, mediante a apresentação do documento fiscal competente

(nota fiscal/fatura), devidamente aprovado pela CONTRATANTE, por meio de Ordem
Bancária de Crédito, em depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário
indicado pela CONTRATADA.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A cada pagamento a ser efetivado pela CONTRATANTE,
será realizada prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - 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, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
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.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - No caso de incorreção nos documentos apresentados,
inclusive na nota fiscal/fatura, esses serão restituídos pela CONTRATANTE no prazo de 5
(cinco) dias, para que a CONTRATADA promova as correções necessárias, não respondendo
a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos
pagamentos correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – REAJUSTE
O preço consignado neste contrato não será reajustado.
O art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, preceitua que é nula de pleno direito
qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade igual ou inferior a 1
(um) ano.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO
Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATANTE designará um
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, os bens/produtos fornecidos em desacordo com o edital e o termo de referência.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigações assumidas em razão deste contrato, sujeitará a
CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:
a) advertência;
b) pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela
inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão
contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a entrega do objeto, ou
após o prazo concedido às substituições, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as
especificações requeridas;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos
casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) 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, na
forma da lei;
f) quando a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e
de contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - As sanções de multas poderão ser aplicadas
concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação;
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - RESCISÃO
A inexecução total ou parcial das cláusulas estabelecidas neste contrato ensejará a sua
rescisão, de conformidade com os arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – RECONHECIMENTO DE DIREITOS
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, na forma do estatuído no art. 65, § 1.º, da Lei n° 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - FORO
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste termo de contrato será o
da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Tabira/PE.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – VALOR DO CONTRATO
O valor do presente contrato é de R$..............................................................
E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor
e forma, para todos os fins de direito.
Solidão - PE, .......... de.......................................... de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO – PE
Djalma Alves de Souza
Contratante

Assinatura
Contratada

Testemunha:

Testemunha:

