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

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2018
CONVITE N.º 002/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO, ente público federativo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
10.348.050/0001-18, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 8.666, de 21.06.93 e Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006 e alterações, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que por autorização do Prefeito
Municipal, conforme solicitação e justificativa da Secretária de Educação, fará realizar a ABERTURA de procedimento
licitatório na modalidade de Convite, tipo menor preço, característica: por itens, a ser presidido pela Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solidão, designada pela Portaria n.º 001/2018 de 02/01/18, com
abertura prevista para o dia 17/05/2018 às 10:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Solidão,
localizada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184, centro – Solidão/PE, onde serão recebidas as propostas para
atendimento do objeto do presente Convite, conforme disposição a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar
(camisas e shorts) e coletes de trabalho, tendo em vista as necessidades da rede municipal de ensino, conforme
especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência.
1.2 Fazem parte integrante do presente Edital, os seguintes anexos:
ITermo de Referência
IIDeclaração de Conhecimento das Obrigações que Constituem o Objeto da Licitação
IIIMinuta do Contrato
IVModelo de Declaração Art. 7º Constituição Federal
VModelo da Proposta
1.3 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.
1.4 É expressamente vedado à CONTRATADA sub-empreitar o serviço no todo ou em parte.
1.5 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.
1.6 A Administração Municipal reserva-se no direito de adquirir apenas parte dos produtos, objeto deste edital.
1.7 Os produtos deverão ser entregues na sede da CONTRATANTE, no endereço a seguir: Rua Luiz Carolino de Siqueira,
184, Centro, aos cuidados de Maria Aparecida Ramos Lima (Secretária Municipal de Educação), no prazo de até 10 (dez)
dias após a solicitação.
1.8 Os produtos solicitados pela Prefeitura Municipal de Solidão - PE, deverão se encontrar em perfeitas condições de
uso.
1.9 Eventualmente, dependendo da urgência exigida pela Prefeitura Municipal de Solidão - PE, os produtos solicitados
poderão ser emitidos e entregues até na mesma data da solicitação dos mesmos, desde que as formas de retirada e entrega
dos mesmos, sejam previamente combinadas e convenientes para ambas às partes.
1.10 A contratada obriga-se a entregar os produtos do objeto deste convite nas formas e condições estipuladas, durante o
período do contrato.
1.11 Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte e locomoção da sua sede para a Prefeitura
Municipal de Solidão - PE.
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS
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Os recursos financeiros para execução da presente licitação, são oriundos de recursos próprios provenientes do
orçamento público da Prefeitura Municipal de Solidão relativo ao exercício fiscal de 2018.
Órgão: 02.501 – Secretaria de Educação
Programa: 3390.00 – Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 1077 – Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar
Natureza da Despesa: 3390-32 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar deste Convite os interessados especializados no ramo pertinente ao objeto que atenderem às
exigências deste edital e seus Anexos.
3.2 Não poderá participar da presente licitação:
I - Empresas consorciadas, sob qualquer forma de consórcio; com falência decretada; que estiver suspensa de contratar
com quaisquer órgãos das esferas federal, estadual e municipal; considerada inidônea por órgão ou entidade da
Administração Pública Federal direta ou indireta, que ainda não tenha sido reabilitada;
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1 As licitantes poderão ser representadas durante este processo licitatório por seus titulares, comprovada essa
titularidade através do contrato social; por procurador munido de instrumento de procuração pública ou particular,
devendo essa última conter reconhecimento de firma, e contemplar poderes específicos para a prática de atos do
procedimento licitatório que pretende exercer, inclusive poder de interposição de recursos e desistência expressa aos
mesmos.
4.2 A participação nesta licitação importa ao proponente a irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente
Edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive
quanto a recursos.
4.3 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, em mais de uma empresa.
4.4 As licitantes que não se fizerem representar não terão participação ativa durante a reunião, não podendo assinar,
rubricar documentos, apresentar impugnação, pedido de reconsideração e recurso; a não apresentação ou incorreção do
documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder
em seu nome.
5. DA ABERTURA
5.1 As licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados: o 1º contendo a Documentação de
Habilitação e o 2º contendo a Proposta Comercial.
5.2 Nos envelopes deverão constar o número deste Convite, a razão social do licitante e a identificação do conteúdo.
5.3 Os envelopes serão abertos em data, hora e local mencionados anteriormente, observada uma tolerância de 05 (cinco)
minutos, após os quais não serão aceitas mais propostas.
5.4 Depois de abertas às propostas e informados os seus conteúdos, deverão as mesmas ser rubricadas pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos participantes presentes, não sendo permitido quaisquer acréscimos ou
alterações.
5.5 Em formulário próprio, será lavrada ata dos trabalhos de abertura, que será assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e participantes presentes.
5.6 À licitante vencedora compete legitimidade para apresentar Procuração ou Contrato Social, que comprove a
autenticidade de quem vai representar e assinar o Contrato.
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6. DA DOCUMENTAÇAO (Envelope Nº 01)
6.1 Declaração de que não possui em seu quadro menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
e de que não possui em qualquer trabalho menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, conforme consta no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal (vide modelo Anexo IV).
6.2 Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que
constituem objeto da presente licitação (Anexo II);
6.3 A documentação relativa à habilitação Jurídica consistirá em:
6.3.1 Registro comercial no caso de empresa individual; em caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, devidamente
registrados na Junta Comercial; e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus
administradores.
6.3.2 Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
6.4 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9.317/96:
a) Comprovante de opção pelo Simples Nacional;
b) Comprovante de enquadramento ME/EPP/MEI.
II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9317/96:
a) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Cópia do contrato social e suas alterações; e
6.4.1 Os documentos relacionados no item 6.4, para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa
do DNRC nº 103, publicado no D.O.E. do dia 22/05/2007.
6.4.2 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.4.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às mesmas, o prazo de 2 (dois)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.4.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.4.3, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitação.
6.5 Da Habilitação:
6.5.1 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
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6.5.3 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – Lei n° 8.036/90), através
da apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal – C.E.F., dentro do prazo de validade.
6.5.4 Prova de situação regular trabalhista, através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
C.N.D.T, dentro do prazo de validade.
6.5.5 Apresentação de certidão negativa de falência e concordata, dentro do prazo de validade.
6.5.6 Comprovação de que o licitante já forneceu objeto compatível com o desta licitação, ou apresentação de atestado
de capacidade técnica compatível com o objeto licitado.
6.5.7 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma única via, em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório ou ainda por membro da comissão, no ato da abertura do envelope, mediante
apresentação dos documentos originais.
7. DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope Nº 02)
As Propostas deverão obedecer aos requisitos deste Convite, bem como às seguintes recomendações:
7.1 Fazer menção ao número deste Convite e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e fax e
e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como, o banco, a agência e respectivos códigos e o número da
conta, para efeito de emissão de empenho e posterior pagamento;
7.2 Conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentação das mesmas;
7.3 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma e/ou de
multiplicação, bem como, as divergências que porventura ocorrerem entre os preços unitário e total do item, quando
prevalecerá sempre o primeiro; não serão consideradas propostas com alternativas, e não serão consideradas no
julgamento quaisquer ofertas de vantagem não previstas ou com base nas propostas dos demais concorrentes;
7.4 Conter descrição detalhada dos serviços a serem prestados, de acordo com as especificações contidas nos Anexos I.
7.5 Conter preço unitário e total, em reais, expressos em algarismos e por extenso.
8. DO PROCEDIMENTO
8.1 A CPL examinará inicialmente a documentação do Envelope Nº 01, colocando à disposição dos presentes para exame,
podendo comunicar de imediato sua decisão quanto à habilitação dos licitantes ou marcar uma outra sessão pública para
este fim. Ocorrendo esta segunda hipótese, ficarão retidos com a CPL os envelopes de Nº 02, que deverão ser previamente
rubricados no lacre por todos os presentes.
8.2 Poderão ainda, ser exigidos pela Comissão Permanente de Licitação, quaisquer esclarecimentos complementares,
desde que considerados, a critério desta, necessários ao julgamento.
9. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos solicitados, em até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura.
10. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O fornecimento dos produtos se dará a partir da assinatura do contrato, e perdurará por 12 (doze) meses.
11. DO JULGAMENTO
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11.1 Só serão consideradas para julgamento as propostas apresentadas para os serviços solicitados e nas condições deste
Convite.
11.2 Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas vagas ou apresentem irregularidades e defeitos que dificultem
o julgamento, a critério exclusivo da Comissão Permanente de Licitação.
11.3 A CPL poderá comunicar de imediato sua decisão quanto à Habilitação do(s) licitante(s), e, no caso dos licitantes
abrirem mão do direito de recurso, procederá, então, à abertura dos envelopes n.º 02, cuja documentação deverá ser
rubricada pela CPL e pelos participantes presentes, ou marcar uma outra sessão pública para este fim.
11.3.1 Na hipótese de marcar uma outra sessão pública para a abertura dos envelopes nº 02, estes envelopes ficarão retidos
com a CPL e deverão ser previamente rubricados no lacre por todos os presentes.
11.4 Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências contidas neste ato convocatório,
apresentar MENOR PREÇO.
11.5. No critério do julgamento das propostas apresentadas, a Comissão Permanente de Licitação levará em conta a
seguinte característica: Por Itens.
11.6 Havendo empate, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme Art. 44, caput, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
11.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez) superiores à proposta mais bem classificada, nos termos do §2º do art. 44
da Lei Complementar n° 123/2006.
11.8 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
I – 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;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma acima, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.9 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.9 O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
12. DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, garantida a previa defesa, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções previstas nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94,
especialmente multas, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso ou por não cumprimento de cada uma das
obrigações contratuais, até o limite máximo de 10% (dez por cento), do valor global da proposta, além das sanções de
ordem administrativa e penal.
Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos poderão gerar uma das seguintes penalidades,
garantida a ampla defesa:
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a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;
c) Declaração de idoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, garantida a defesa prévia, fica a
mesma sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e à aplicação de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Será de inteira responsabilidade do licitante, o pagamento dos impostos e taxas, além das despesas de qualquer
natureza, que se fizerem indispensáveis à realização dos serviços objeto desta licitação.
13.2 A licitação de que trata o presente Convite poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, desde que
devidamente fundamentada.
14.3 A simples apresentação da proposta implica na aceitação, por parte da empresa licitante, das condições estabelecidas
neste Convite, bem como, daquelas constantes na Lei Federal N.º 8.666 de 21.06.93 e suas alterações.
13.4 Os casos omissos neste Convite serão resolvidos a critério da Comissão Permanente de Licitação tendo por base a
legislação vigente.
13.5 Os recursos das decisões relativas ao julgamento, deverão ser interpostos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
após a divulgação do resultado da licitação, de acordo com a legislação em vigor.
13.6 Para dar ciência ao público, o presente Convite será afixado no quadro de avisos da CPL da Prefeitura Municipal de
Solidão, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco e estará disponível na sala desta CPL a
todos os interessados.
13.7 Esclarecimentos sobre este Convite serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, no horário comercial,
de 08h00min às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Solidão. Fone: (87) 3830 – 1140 (PABX) / (87) 3830 –
1115 / (87) 3830 – 1117 (FAX).
13.8 A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato. A inadimplência da licitante com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere à Prefeitura Municipal de Solidão a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato.
13.9 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Convite será o foro da Fazenda
Estadual da Comarca de Tabira, Estado de Pernambuco, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que se configure ou que venha a ser.
Solidão, 07 de Maio de 2018.

Mayco Pablo Santos Araújo
Presidente da CPL

Maria do Socorro Gomes de Lima
Membro
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Regina Cristiane Caetano Cirino Souza
Membro

Djalma Alves de Souza
Prefeito
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2018
CONVITE N.º 002/2018
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar (camisas e shorts) e coletes de trabalho,
tendo em vista as necessidades da rede municipal de ensino.
2. DOS PRODUTOS E CUSTO ESTIMADO

ITEM

PRODUTO

UND QUANT. P. UNIT.

01

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 04 anos

UND

186

R$
17,20

3.199,20

02

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 06 anos

UND

322

R$
17,20

5.538,40

03

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 08 anos

UND

476

R$
17,20

8.187,20

04

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 10 anos

UND

374

R$
17,20

6.432,80

05

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 12 anos

UND

330

R$
17,20

5.676,00

06

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 14 anos

UND

352

R$
17,20

6.054,40

07

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. PP

UND

20

R$
17,20

344,00
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08

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. P

UND

96

R$
17,20

1.651,20

09

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. M

UND

222

R$
17,20

3.818,40

10

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. G

UND

30

R$
17,20

516,00

11

Short saia com helanca 100% poliamida na cor
vermelha com impressão em silkscreen, com as
cores do brasão do município Solidão na perna
esquerda. 04 anos

UND

6

R$
19,10

114,60

12

Short saia com helanca 100% poliamida na cor
vermelha com impressão em silkscreen, com as
cores do brasão do município Solidão na perna
esquerda. 06 anos

UND

20

R$
19,10

382,00

UND

80

R$
19,10

1.528,00

UND

2

R$
19,10

38,20

UND

10

R$
17,20

172,00

UND

16

R$
17,20

275,20

UND

86

R$
17,20

1.479,29

13

14

15

16

17

Short saia com helanca 100% poliamida na cor
vermelha com impressão em silkscreen, com as
cores do brasão do município Solidão na perna
esquerda. 08 anos.
Short saia com helanca 100% poliamida na cor
vermelha com impressão em silkscreen, com as
cores do brasão do município Solidão na perna
esquerda. 10 anos
Short em helanca 100% poliamida na cor vermelha
com impressão em silkscreen, com as cores do
brasão do município Solidão na perna esquerda. 04
anos
Short em helanca 100% poliamida na cor vermelha
com impressão em silkscreen, com as cores do
brasão do município Solidão na perna esquerda. 06
anos
Short em helanca 100% poliamida na cor vermelha
com impressão em silkscreen, com as cores do
brasão do município Solidão na perna esquerda. 08
anos
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18

19

Short em helanca 100% poliamida na cor vermelha
com impressão em silkscreen, com as cores do
brasão do município Solidão na perna esquerda. 10
anos
Colete em helanquinha, na cor a ser definido pela
secretaria demandante.

UND

14

R$
17,20

240,80

UND

50

R$
36,20

1.810,00

VALOR TOTAL

R$
47.457,69

2.2 – Condições da contratação:
2.3 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.
2.4 É expressamente vedado à CONTRATADA subempreitar o serviço no todo ou em parte.
2.5 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.
2.6 A Administração Municipal reserva-se no direito de adquirir apenas parte dos produtos, objeto deste edital.
2.7 Os produtos deverão ser entregues na sede da CONTRATANTE, no endereço a seguir: Rua Luiz Carolino de Siqueira,
184, Centro, aos cuidados de Maria Aparecida Ramos Lima (Secretária de Educação), no prazo de até 10 (dez) dias após
a solicitação.
2.8 Os produtos solicitados pela Prefeitura Municipal de Solidão - PE, deverão se encontrar em perfeitas condições de
uso.
2.9 Eventualmente, dependendo da urgência exigida pela Prefeitura Municipal de Solidão - PE, os produtos solicitados
poderão ser emitidos e entregues até na mesma data da solicitação dos mesmos, desde que as formas de retirada e entrega
dos mesmos, sejam previamente combinadas e convenientes para ambas às partes.
2.10 A contratada obriga-se a entregar os produtos do objeto deste convite nas formas e condições estipuladas, durante o
período do contrato.
2.11 Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte e locomoção da sua sede para a Prefeitura
Municipal de Solidão - PE.
3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 – 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.

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.
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-

-

Todos os equipamentos 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 não possui qualquer vínculo empregatício com os empregados da
CONTRATADA.

4. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados a contar da assinatura do contrato, e perdurará por 12 (doze) meses (a contar da assinatura do
contrato).
5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Os recursos financeiros para execução da presente licitação, são oriundos de recursos próprios provenientes do orçamento
público da Prefeitura Municipal de Solidão relativo ao exercício fiscal de 2018.
Órgão: 02.501 – Secretaria de Educação
Programa: 3390.00 – Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 1077 – Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar
Natureza da Despesa: 3390-32 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita
6. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em parcelas mensais, de acordo com os produtos auferidos, no prazo de 30 (trinta) dias, após
a apresentação Nota Fiscal/Fatura.
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2018
CONVITE N.º 002/2018
ANEXO - II
(MODELO)
(papel timbrado da licitante)

Declaração de Conhecimento das Obrigações que Constituem o Objeto da Licitação

À Prefeitura Municipal de Solidão
Ref. Convite nº 002/2018
Processo nº 009/2018
Nos termos do que dispõe o item 6.2 do Convite nº 002/2018 – Processo CPL nº 009/2018, a empresa
____________________________(razão social da licitante vencedora), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________,
sediada à _______________________(endereço completo da proponente vencedora), através de seu
______________(cargo do declarante), abaixo qualificado, declara expressamente, que tomou conhecimento de todas
as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação.

(local e data)

Assinatura do Representante Legal
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2018
CONVITE N.º 002/2018
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO
ESCOLAR (CAMISAS E SHORTS) E COLETES DE
TRABALHO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO E A
EMPRESA ___________________________________.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO, ente público municipal, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
10.348.050/0001-18, estabelecida a Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184 – Solidão/PE, neste ato representada pelo
Prefeito, Sr. Djalma Alves de Souza, 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,
no uso das atribuições legais, e a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º_________,
sediada à _______________________, mais adiante designada CONTRATADA, aqui representada por
_______________, _____, _______, _____,inscrito no CPF/MF sob N.º _________, Identidade de N.º _________,
residente e domiciliado na ______________, tem entre si justo e acordado, tudo de acordo com o Processo Licitatório
n.º 009/2018 – Convite n.º 002/2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei
Federal nº 8.666, 21/06/1993 e Lei Complementar 123, 14/12/2006, com alterações posteriores e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
Constitui objeto do presente Instrumento a aquisição de fardamento escolar (camisas e shorts) e coletes de trabalho, tendo
em vista as necessidades da rede municipal de ensino, conforme especificações descritas no Termo de Referência, que
faz parte integrante desta como transcrito fosse.
CLÁUSULA SEGUNDA – Dos Serviços
Os serviços necessários à execução do objeto deste Instrumento são aqueles relacionados no Anexo I do Processo
Licitatório n.º 009/2018 – Convite n.º 002/2018 e a Proposta Comercial da CONTRATADA datada de ____/____/____,
os quais se incorporam ao presente Instrumento, para todos os efeitos legais, como se transcritos fossem.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo e da execução dos serviços
Os serviços serão prestados a contar da assinatura do contrato, e perdurará por 12 (doze) meses (a contar da assinatura do
contrato).
CLÁUSULA QUARTA – Do Preço e Forma de Pagamento
4.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos objeto deste Instrumento, o preço
total de R$ _________ (________________), nos valores abaixo relacionados e nos constantes da Proposta Comercial
da CONTRATADA datada de ____/____/____, os quais se incorporam ao presente Instrumento, para todos os efeitos
legais, como se transcritos fossem.

ITEM

PRODUTO

01

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 04 anos

UND QUANT. P. UNIT.

UND

186
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02

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 06 anos

UND

322

03

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 08 anos

UND

476

04

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 10 anos

UND

374

05

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 12 anos

UND

330

06

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. 14 anos

UND

352

07

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. PP

UND

20

08

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. P

UND

96

09

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. M

UND

222

10

Camisa em malha PV (Poli viscose) "Malha na cor
vermelha com logomarca do Município de Solidão,
frente e costa. Gola careca na cor azul e mangas
com duas listras amarela e azul. G

UND

30
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11

Short saia com helanca 100% poliamida na cor
vermelha com impressão em silkscreen, com as
cores do brasão do município Solidão na perna
esquerda. 04 anos

UND

6

12

Short saia com helanca 100% poliamida na cor
vermelha com impressão em silkscreen, com as
cores do brasão do município Solidão na perna
esquerda. 06 anos

UND

20

UND

80

UND

2

UND

10

UND

16

Short em helanca 100% poliamida na cor vermelha
com impressão em silkscreen, com as cores do
brasão do município Solidão na perna esquerda. 08
anos

UND

86

Short em helanca 100% poliamida na cor vermelha
com impressão em silkscreen, com as cores do
brasão do município Solidão na perna esquerda. 10
anos

UND

14

UND

50

13

14

15

16

17

18

19

Short saia com helanca 100% poliamida na cor
vermelha com impressão em silkscreen, com as
cores do brasão do município Solidão na perna
esquerda. 08 anos.
Short saia com helanca 100% poliamida na cor
vermelha com impressão em silkscreen, com as
cores do brasão do município Solidão na perna
esquerda. 10 anos
Short em helanca 100% poliamida na cor vermelha
com impressão em silkscreen, com as cores do
brasão do município Solidão na perna esquerda. 04
anos
Short em helanca 100% poliamida na cor vermelha
com impressão em silkscreen, com as cores do
brasão do município Solidão na perna esquerda. 06
anos

Colete em helanquinha, na cor a ser definido pela
secretaria demandante.

VALOR TOTAL

R$

4.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de adquirir apenas parte dos produtos, que dessa forma será efetuado o
pagamento apenas dos produtos solicitados, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura.
4.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
CLÁUSULA QUINTA – Dos Recursos Financeiros
A despesa com a execução deste Contrato, nos exercícios subseqüentes, correrá à conta de dotação específica, consignada
nos respectivos orçamentos, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes à execução orçamentária.
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Órgão: 02.501 – Secretaria de Educação
Programa: 3390.00 – Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 1077 – Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar
Natureza da Despesa: 3390-32 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita
CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações das Partes
6.1 Obriga-se a CONTRATANTE a:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido;
b) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente Contrato,
comunicando à CONTRATADA, as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
c) desempenhar o que lhe é devido, facilitando e colaborando com a CONTRATADA na execução dos serviços
aqui pactuados.
d) inspecionar e fiscalizar as operações dos serviços contratados;
e) O custeio de todos os processos e eventuais encargos deles advindos;
f) solicitar o afastamento de qualquer profissional da equipe da CONTRATADA que, por seu julgamento não reúna
os requisitos necessários ao bom andamento dos serviços.
6.2 Obriga-se a CONTRATADA a:
a) assumir a responsabilidade por todas as despesas necessárias ao atendimento da execução do objeto deste contrato;
b) assumir a total responsabilidade sobre despesas de transporte, custos de impostos, taxas, obrigações fiscais,
trabalhistas, acidentárias e previdenciárias e todos os demais encargos, bem como toda e qualquer outra despesa que
venha a incidir sobre os custos implicados nas condições de realização do objeto deste contrato. A inadimplência da
CONTRATADA em relação às obrigações aqui assumidas não transferirá a CONTRATANTE à responsabilidade por
seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de atraso quando da
realização do objeto.
d) não divulgar nem informar, sob as penas de lei, dados e informações referentes aos serviços realizados, nem os
que lhe forem transmitidos pela CONTRATANTE, a menos que expressamente autorizada.
e) 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.
f) 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.
g) A Prefeitura Municipal de Solidão não possui qualquer vínculo empregatício com os empregados da
CONTRATADA.os funcionários deverão apresentar-se devidamente uniformizados, portando crachá de identificação
individual.
CLÁUSULA SÉTIMA – Das Penalidades
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, garantida a previa defesa, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções previstas nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94,
especialmente multas, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso ou por não cumprimento de cada uma das
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obrigações contratuais, até o limite máximo de 10% (dez por cento), do valor global da proposta, além das sanções de
ordem administrativa e penal.
Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos poderão gerar uma das seguintes penalidades,
garantida a ampla defesa:
a)

Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;
c)

Declaração de idoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, garantida a defesa prévia, fica a
mesma sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e à aplicação de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – Dos Executores
Ficam designados como executores deste Contrato, para o cumprimento das obrigações nele definidos:
- pela CONTRATANTE – A Secretária de Educação.
- pela CONTRATADA – O representante legal responsável pela assinatura deste Instrumento.
CLÁUSULA NONA – Do Gestor do Contrato
A CONTRATANTE designa como gestor para acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços objeto deste Instrumento,
a Secretaria de Educação, tudo na forma dos artigos 67 e 68 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Fundamentação Legal
A presente contratação encontra-se de acordo com o Processo Licitatório Nº 009/2018 – Convite Nº 002/2018, em
cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 8.666, de 21.06.93, e alterações posteriores, os quais se incorporam ao presente
Instrumento, como se transcritos fossem.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Habilitação e Qualificação
A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação e
qualificação estipuladas no Processo Licitatório n.º 009/2018 – Convite n.º 002/2018, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Legislação Aplicável
Este contrato é regido em conformidade com os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores e, demais normas legais pertinentes a espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão
O Contrato celebrado poderá ser rescindido, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, assegurando o contraditório e a ampla defesa, resguardadas as prerrogativas
conferidas por Lei, consoante o que estabelece o Art. 58 do citado diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Disposições Finais
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14.1 O presente Instrumento obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas responsabilizar-se-ão
pelo seu integral cumprimento;
14.2 Fica expressamente esclarecido que a CONTRATANTE não se obriga pelo pagamento das obrigações trabalhistas
e previdenciárias, as quais correrão à exclusiva conta da CONTRATADA, não tendo o pessoal contratado por esta, para
a execução deste Contrato, qualquer vínculo empregatício pelo CONTRATANTE.
14.3 No caso de eventuais divergências entre este Contrato e o Processo Licitatório n.º 009/2018 – Convite n.º 002/2018,
prevalecerão as desses últimos.
14.4 Toda e qualquer alteração do Contrato, somente se dará nos termos do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizando-se
tais disposições através de Termos Aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca do Tabira/PE, como o único competente para dirimir qualquer divergência ou dúvida
oriunda do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a ser.
E, por estarem assim justas e acordadas, lavram o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para
um só efeito, que após lido e achado conforme é firmado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas, a tudo presentes, e
que, no final, também o subscrevem.
Solidão,

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
Djalma Alves de Souza
Prefeito
CONTRATANTE

de 2018.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: _____________________________
CPF:

NOME: _____________________________
CPF:
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2018
CONVITE N.º 002/2018

ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(papel timbrado da empresa)

Nos termos do que dispõe o item 6.1 do Edital do Processo nº 009/2018 – Convite nº 002/2018, a empresa
_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº________________, sediada à
_____________________________, através de seu ___________________ (cargo do declarante), abaixo qualificado,
declara que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

Local e data.

______________________________________________
(assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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