PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

EDITAL DO PL 027/2017
PREGÃO PRESENCIAL 018/2017
COMPRAS

LICITAÇÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017
Processo n.º 027/2017
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 aquisição de veículos novos para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, 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 25 de outubro de 2017, na Prefeitura de Solidão, localizada na Rua Luiz
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Carolino de Siqueira, 165, Centro, Solidão/PE, CEP: 56.795-000, realizar-se-á o credenciamento
das licitantes. Às 09:15 h, 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 nº 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 do
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social em vigor no caso de sociedades
comerciais e estatuto, 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;
4.1.2 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 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 1 (uma) empresa
licitante.
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4.3 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, 165,
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
ÓRGÃO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017
( RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE )
( CNPJ )

ENVELOPE Nº 2
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ÓRGÃO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017
( 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.
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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 conta-corrente,
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 1 ano, 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 III deste
edital), que deverá ser inserida no envelope de propostas de preços (Envelope nº 1).
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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
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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,
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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 veículos 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 veículos/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) ou
relatório(s) do(s) respectivo(s) veículos(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 05 dias
úteis, a contar da data da solicitação, junto a Prefeitura de Solidão - PE, localizada na Rua Luiz
Carolino de Siqueira, 165, Centro, Solidão - PE, CEP: 56.795-000, para conferência das
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 veículo 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
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habilitação jurídica, de regularidade fiscal federal e trabalhista, de regularidade fiscal
estadual/municipal e de qualificação econômico-financeira, e com a comprovação de que atende
às exigências do edital quanto aos requisitos de habilitação exigidos nos itens 9.4, 9.5 e 9.6 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 Anexo II.
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
veículos compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação;
9.5 - DOCUMENTOS EXIGIDOS DAS LICITANTES NOS MÓDULOS DE HABILITAÇÃO
JURÍDICA E DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL:
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.
9.6 - DOCUMENTOS EXIGIDOS DAS LICITANTES NOS MÓDULOS DE REGULARIDADE
FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL E DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.6.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
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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/Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.6.1.3 certidão negativa de débitos trabalhistas
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
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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 às 12:00, 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 no
Prédio da Prefeitura de Solidão/PE, na sala de Licitações, 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 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são:
Órgão: 02.501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 1007 – Aquisição Moveis e Equipamentos para a Secretaria de Educação
Natureza da Despesa: 4490-52 – Material de Consumo
Órgão: 02.501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2011 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Natureza da Despesa: 4490-52 – Material de Consumo
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13 – DO CONTRATO
13.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado contrato com a licitante
vencedora, com vigência a partir de sua assinatura.
13.1.1 O contrato poderá ser encaminhado por meio eletrônico ou, mediante aviso de
recebimento (AR) 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.
13.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do 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 contrato não será reajustado.
14 – DA PRESTAÇÃO DO OBJETO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1 O objeto deverá ser entregue no prazo de 30 dias, a contar da assinatura docontrato, no
seguinte local: Secretaria Municipal de Educação de Solidão/PE, 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 15 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 15 dias, às
custas da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital.
14.4 O objeto será recebido definitivamente, no prazo de 30 dias, após a verificação da qualidade 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 10 dias, contados a partir da entrega total do objeto, mediante a
apresentação do documento fiscal competente (nota fiscal/fatura), devidamente aprovado pela
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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. Contarse-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
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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, 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 incluir-se-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 revogálo 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.
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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(a) Prefeitura Municipal de
Solidão/PE, no endereço Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, centro, Solidão / PE, CEP: 56.795000.
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 de Contrato

Solidão – PE, 09 de Outubro de 2017.

Djalma Alves de Souza
Prefeito

Mayco Pablo Santos Araújo
Pregoeiro
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2017
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação.
2. DOS VEÍCULOS E CUSTO ESTIMADO
ITE
M
01

02

VEÍCULO

UND

VEÍCULO
NOVO,
ZERO UND
QUILOMETRO, 2017, TIPO
PICAPE 1.6, 2 PORTAS, TOTAL
FLEX, NA COR BRANCA, COM
AR
CONDICIONADO
DIREÇÃO
HIDRAULICA,
VIDROS ELETRICOS, TRAVAS
ELETRICAS,
FABRICAÇÃO
NACIONAL,
04
(QUATRO)
PORTAS, CAPACIDADE DE
TRANSPORTAR
05
PASSAGEIROS,
CÂMBIO
MECÂNICO DE 5 MARCHAS A
FRENTE E UMA A RÉ, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E
ÁLCOOL), ALÉM DE POSSUIR
OS ITENS EXIGIDOS PELO
CÓDIGO
NACIONAL
DE
TRÂNSITO. - CTB.
VEÍCULO
NOVO,
ZERO UND
QUILOMETRO, 2017, TIPO
SEDAN, 1.6, NA COR BRANCA,
COM AR CONDICIONADO
DIREÇÃO
HIDRAULICA,
VIDROS ELETRICOS, TRAVAS
ELETRICAS
FABRICAÇÃO
NACIONAL,
02
(DUAS)
PORTAS, CAPACIDADE DE
TRANSPORTAR
02
PASSAGEIROS,
CÂMBIO
MECÂNICO DE 5 MARCHAS A
FRENTE E UMA A RÉ, BI-

QUANT
.
1

P. UNIT.

TOTAL
46.300,00

46.300,00

1

47.208,00 47.208,00
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COMBUSTÍVEL (GASOLINA E
ÁLCOOL), ALÉM DE POSSUIR
OS ITENS EXIGIDOS PELO
CÓDIGO
NACIONAL
DE
TRÂNSITO. - CTB.
VALOR TOTAL

R$ 93.508,00

Ficha Técnica – Item 01
DESEMPENHO
Aceleração de 0 a 100 km/h 9,9s (E) / 10,1s (G)
Velocidade máxima 192km/h (E) / 190km/h (G)
MOTOR
Cilindrada 1.598 cm³
Potência líquida máxima 104cv (E) / 101cv (G) - 5.250rpm
Torque líquido máximo 15,6kgfm (E) / 15,4kgfm (G) - 2.500rpm
FREIOS
Dianteiros Discos ventilados
Traseiros Tambor
PRINCIPAIS DIMENSÕES
Comprimento 4.218 mm
Distância entre eixos 2.467 mm
Largura 1.893mm a 1.898mm
Altura 1.463mm a 1.468mm
PESOS
Em ordem de marcha 997kg a 1.067kg
Carga útil máxima 413kg a 483kg
COMPARTIMENTO DE CARGA
Compartimento de carga 480 l
DIREÇÃO
Direção Hidráulica
TRANSMISSÃO
Transmissão Manual de 5 velocidades
RODAS E PNEUS
Rodas 6J x 15
Pneus 195/55 R15
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL
Reservatório de combustível 55 litros
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS
Número máximo de passageiros 5
Ficha Técnica - Item 02
DESEMPENHO
Aceleração de 0 a 100 km/h 10s (E) / 10,5s (G)
Velocidade máxima 181km/h (E) / 178km/h (G)
MOTOR
Cilindrada 1.598 cm³
Potência líquida máxima 120cv (E) / 110cv (G) - 5.750rpm
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Torque líquido máximo 16,8 kgfm (E) / 15,8 kgfm (G) - 4.000rpm
FREIOS
Dianteiros Discos ventilados
Traseiros Disco
PRINCIPAIS DIMENSÕES
Comprimento 4.497 mm
Distância entre eixos 2.753 mm
Largura 1.893mm a 1.898 mm
Altura 1.512mm a 1.553mm
PESOS
Em ordem de marcha 1.119kg a 1.129kg
Carga útil máxima 611kg a 621kg
COMPARTIMENTO DE CARGA
Compartimento de carga 580 l
DIREÇÃO
Direção Hidráulica
TRANSMISSÃO
Transmissão Manual de 5 velocidades
RODAS E PNEUS
Rodas 6J x 15
Pneus 205/60 R15
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL
Reservatório de combustível 55 litros
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS
Número máximo de passageiros 2
2.2 – Das especificações:
2.2.1 – Os veículos a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão estar em perfeitas condições
de uso.
2.2.2 – Também deverá ser observado a qualidade dos veículos oferecidos, podendo a Prefeitura
Municipal de Solidão – PE, recusar o recebimento/entrega dos mesmos que não apresentem boas
condições de uso.
2.2.3 – Os veículos a serem fornecidos deverão estar com prazo de garantia vigente, não sendo
admitido prazos de garantia inferiores a 12 (doze) meses.
2.3 – Condições da contratação:
2.4 A CONTRATADA exonerará o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa
a danos ou mesmos prejuízos que lhe sejam causados por terceiros e/ou para terceiros, por
imprudência, imperícia e negligência, no decorrer do serviço contratado.
2.5 É expressamente vedado à CONTRATADA subempreitar o serviço no todo ou em parte.
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2.6 Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a contratação de todo o pessoal
necessário aos serviços, correndo por sua conta, todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, acidentários, fiscais, comerciais, etc., isentando desde já o CONTRATANTE de
todos os encargos decorrentes desta licitação.
2.7 A Secretaria Municipal de Educação reserva-se no direito de adquirir apenas parte dos veículos,
objeto deste edital.
2.8 Os veículos deverão ser entregues na sede da CONTRATANTE, no endereço a seguir: Rua Luiz
Carolino de Siqueira, Centro, aos cuidados de Maria Aparecida Ramos Lima, no prazo de até 30
(trinta) dias após a solicitação.
2.9 Os veículos solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, deverão se encontrar em
perfeitas condições de uso e com boa qualidade, atendo a todas as especificações, normas e
características técnicas.
2.10 Eventualmente, dependendo da urgência exigida pela Secretaria Municipal de Educação, os
veículos solicitado poderão ser emitidos e entregues até antes do prazo estipulado no item 2.8,
acima mencionado, desde que as formas de retirada, entrega dos mesmos, sejam previamente
combinadas e convenientes para ambas às partes.
2.11 A contratada obriga-se a entregar os veículos objeto deste pregão nas formas e condições
estipuladas, durante o período do contrato.
2.12 Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte, locomoção e instalação da
sua sede para o local designado pela Secretaria Municipal de Educação.
3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 – Compete à CONTRATANTE:
-

Inspecionar e fiscalizar as operações dos veículos 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.

3.2 – 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 materiais 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.
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-

A Prefeitura Municipal de Solidão - PE não possui qualquer vínculo empregatício com os
empregados da CONTRATADA.

4. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O fornecimento será prestado a contar da assinatura do contrato, e perdurará por 4 (quatro) meses.
5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são:
Órgão: 02.501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 1007 – Aquisição Moveis e Equipamentos para a Secretaria de Educação
Natureza da Despesa: 4490-52 – Material de Consumo
Órgão: 02.501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2011 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Natureza da Despesa: 4490-52 – Material de Consumo
6. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos, em até 10 (dez) dias úteis, após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
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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 2017.

(nome e número da identidade do declarante)
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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
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ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE

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, na Cidade de Solidão / PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.348.050/0001-18,
neste ato representada pelo Prefeito, Djalma Alves de Souza, inscrito no CPF nº 285.935.884-68
portador da carteira de identidade nº 5.093.724 – SDS/PE, 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. 027/2017 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 018/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Este contrato tem por objeto aquisição de veículos novos, zero quilometro, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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/veículos, na forma
estabelecida neste contrato;
c) notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas nos bens/veículos fornecidos, para que sejam substituídos.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
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a) cumprir os prazos estipulados;
b) entregar os bens/veículos 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/veículos 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/veículos;
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 veículos 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 veículos 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 veículos 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 veículos 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 4 (quatro) mêses, 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 na seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 02.501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 1007 – Aquisição Moveis e Equipamentos para a Secretaria de Educação
Natureza da Despesa: 4490-52 – Material de Consumo
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Órgão: 02.501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Código da Ação: 2011 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Natureza da Despesa: 4490-52 – Material de Consumo
CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO
O valor do presente contrato é de R$ .............................................................
CLÁUSULA OITAVA – PRAZOS
O objeto deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da solicitação feita pela Secretaria
Municipal de Educação, no seguinte local: Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, centro, Solidão/PE,
CEP: 56.795-000, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, 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 30 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 15 dias, às custas da CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades previstas
neste contrato.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O objeto será recebido definitivamente, no prazo de 90 dias, após
a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante termo
circunstanciado.
CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até 10 dias, contados a partir da entrega do objeto, 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:
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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.
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/veículos 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
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fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a
União, 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 em DOU.
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.
E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma,
para todos os fins de direito.
Solidão/PE, .......... de.......................................... de 2017.
Assinatura
Contratante

Assinatura
Contratada

Testemunha:
Testemunha:
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