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Senhora Renata Lins
A Prefeitura Municipal no uso de suas atribuições legais, autoriza o processamento da licitação para contratação de empresa prestação de
serviços em engrenharia, conforme descrição no Termo de Referência em anexo a este e-mail, assinado digitalmente por meio do
sítio www.portaldeassinaturas.com.br, chave de segurança: 2AA3-E9F7-2EB5-F2D2, assinado com Certificado Digital homologado pela
ICP-Brasil.
Atenciosamente,
Assessoria de Gabinete da Prefeita
Prefeitura Municipal de Trindade

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=df93997438a8bbb4b7073b81ae679345#/webmail/0//INBOX/page:1/ODQ0
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DESPACHO ADMINISTRATIVO
TERMO DE REFERÊNCIA
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SOLICITANTE: GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DESTINATÁRIO: MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
1. DA MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA
1.1. A estrutura funcional do Município de Trindade/PE não dispõe, em seu
quadro de servidores, do cargo de Engenheiro Civil. Este, no contexto da
funcionalidade da Secretaria de Obras, tem função indispensável para o
bom funcionamento das obras e serviços de engenharia;
1.2. Sabe-se que o profissional de engenharia elabora projetos obedecendo aos
padrões técnicos estabelecidos pela ABNT, além imprimir os critérios de
aproveitamento de espaço e qualidade estética desejados;
1.3. Com isso, se estabelece a necessidade de estruturação de uma equipe de
engenharia para planejar, acompanhar e fiscalizar as obras que vierem a
ser contratadas
1.4. Devido a isto, a Administração Municipal decidiu contratar profissional na
área de engenharia para que referidas obras sejam executadas com muito
mais acertos, obedecendo aos princípios de legalidade.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de pessoa jurídica ou equiparada,
atuante como empresa de engenharia civil devidamente regular perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, para prestação de
consultoria e assessoria na elaboração de projetos e acompanhamento de
obras in loco, com emissão de boletim de medições, relatório fotográfico e
demais atribuições inerente a condição de fiscal de obras, para suprir as
necessidades da Secretaria de Obras do Município de Trindade - PE.
3. DA PREFERÊNCIA DE ME E EPP
3.1. Esta licitação não é exclusiva para Microempreendedor Individual – MEI,
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art.
48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006, pela
impossibilidade de divisão do objeto.
4. DO PREÇO ESTIMADO
4.1. O preço referencial para o presente certame foi baseado em cotações do
Banco de Preço do Governo Federal por meio da ferramenta on-line
www.bancodeprecos.com.br, que obteve a média final dos preços obtido
pera serviços análogos para:
4.2. O Preço médio estimado é de R$ 131.731,20 (cento e trinta e um mil,
setecentos e trinta e um reais e vinte centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
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no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil que deverá obedecer a rubrica estabelecida.
6. DOS ANEXOS
I.
Minuta de edital e seus anexos;
II.
Cotação de Preço de Mercado – Banco de Preço;
III.
Designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
7. DA AUTORIZAÇÃO
7.1. Autorizo a Comissão de Licitação por meio de sua Pregoeiro a iniciar
processo Administrativo na modalidade Pregão – Eletrônico, pelo
Sistema de Registro de Preço, para proceder com o julgamento do
presente objeto descrito nos autos da minuta do edital em anexo,
devendo após conclusão da adjudicação ser devolvido para
homologação nos termos do art. 38, VII da Lei Federal nº 8.666/1993.
8. DO FORO
8.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o Tribunal
de Justiça do Estado da Pernambuco, Comarca de Trindade, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Trindade/PE, 17 de março de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I
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MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS
Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ___/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
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O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna público o presente certame nos termos
que se segue:
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. O presente certame será processado em estrita observância a legislação a
seguir:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de pessoa jurídica ou equiparada,
atuante como empresa de engenharia civil devidamente regular perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, para prestação de
consultoria e assessoria na elaboração de projetos e acompanhamento de
obras in loco, com emissão de boletim de medições, relatório fotográfico e
demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras, para suprir as
necessidades da Secretaria de Obras do Município de Trindade - PE.
2.2. O detalhamento do objeto se encontra no ANEXO IV deste instrumento
como também nas obrigações da contratada delineados no instrumento
do contrato.
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2.3. Esta licitação não é exclusiva para Microempreendedor Individual – MEI,
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art.
48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006.
3. DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO
3.1. A licitação será processada pela modalidade Pregão, no módulo
eletrônico, julgamento aberto, critério maior desconto em percentual.
3.2. As sessões ocorrerão por meio do Portal de Compras do Banco do Brasil
S.A, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, respeitando as datas e
horários a seguir nos termos do caput do art. 53 do Decreto Federal
10.024/2020, podendo ocorrer atrasos devidos a problemas técnicos que
será informado em registro de mensagem via sistema licitacoes-e.
3.2.1. O início de acolhimento das propostas ocorrerá no dia ___ de ______
de 2021, às ____ h 00 min. (_____ horas);
3.2.2. A abertura das propostas ocorrerá no dia ___ de ______ de 2021, às
____ h 00 min. (_____ horas);
3.2.3. A disputa ocorrerá no dia ___ de ______ de 2021, às ____ h 00 min.
(_____ horas);
3.2.3.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação, nos termos do caput do art. 53 do
Decreto Federal 10.024/2020 e regulamentação municipal
correlata.
4. DOS ANEXOS
4.1. Constituem anexos e partes inseparáveis do presente instrumento
convocatório:
I.
Declaração consolidada de desimpedimento;
II.
Minuta da Proposta de Preço:
III.
Minuta do Instrumento Contratual;
IV.
Descrição detalhada do Objeto.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil anexo a este instrumento.
6. DA INAPTIDÃO
6.1. Estão permitidas a participação neste certame as Pessoas Jurídicas:
6.1.1. Que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão, comprovando através do Objeto Social;
6.1.1.1. É facultado a consulta pelo Pregoeiro no Sítio Oficial da
Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, a fim de
verificar a compreensão e abrangência dos CNAE.
6.1.2. Registradas na Junta comercial de qualquer unidade da
federação;
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6.1.3. Devidamente registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A.
6.1.4. As Pessoas Físicas Equiparadas a Pessoas Jurídicas com o
registro comercial ativo nos termos do art. 28, inciso II, da Lei
nº 8.666/93,
expedido
em
conformidade
com
os
artigos 967 e 968 do Código Civil e os Microempreendedores
Individuais – MEI, nos termos do art. 966 do Código Civil
Brasileiro, Resolução nº 16/2009 do Comitê para Gestão da Rede
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – CGSIM e Lei Complementar 123/2006.
6.2. Estão inaptas a participação neste certame:
6.2.1. Empresas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de
contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação,
conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;
6.2.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
6.2.4. Empresas não registradas na Junta Comercial;
6.2.5. Empresas não registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A;
6.2.6. Pessoas Jurídicas cujos sócios ou administradores sejam
empregados ou servidores da entidade promotora deste certame,
conforme vedação estabelecida no art. 9º, inciso III, da Lei nº
8.666/1993 (Vide, Acórdão 1198/2007 Plenário /Sumário);
6.2.7. Pessoas Físicas não equiparadas a Pessoa Jurídica;
6.2.8. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do
Governo Federal;
6.2.9. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas com a Contratante;
6.2.10. Pessoas jurídicas que não explorem atividade compatível com o
objeto desta licitação;
6.2.11. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição;
6.2.12. Sociedades Cooperativas, conforme Termo de Conciliação Judicial
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, de 5 de
junho de 2003 e Instrução Normativa SGMPDG Nº 5 de 25 de maio
de 2017 com as alterações da IN n.º 7 de 20 de setembro de 2018;
7. DO SUPORTE DOS DOCUMENTOS
7.1.
Os documentos para compor todas as fases dos certames serão
apresentados em:
7.1.1. Arquivo digital legível de certidão de inteiro teor com código de
validação via internet emitidos pelo órgão competente;
7.1.2. Certidão emitida pelo órgão competente com código de validade para
consulta via internet.
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7.1.3. Documentos de qualquer natureza, que não contenha código de
autenticidade na internet deverá ser fornecido em arquivo digital
legível e autenticado por cartório digital competente nos termos do
art. 7º, inc. V da Lei Federal nº 8.935/94 e Ato de Provimento nº 100,
do Conselho Nacional de Justiça;
7.1.4. Os documentos a serem produzidos pela proponente deverá ser
apresentada, digitada de forma clara, em língua portuguesa do Brasil,
em formato *.pdf, preferencialmente pesquisável, papel de tamanho
referencial A4 (210x297mm) 1, datada e assinada digitalmente,
respeitando os seguintes critérios:
7.1.5. Assinatura externa – Padrão CADES, manifesto PADES, através
do website que se possa consultar o inteiro teor do documento,
com uso de certificado digital homologado pela ICP-Brasil, tipo
A1 ou A3 da Pessoa Jurídica ou do seu sócio administrador
Pessoa Física, ou de Bastante Procurador nos termos deste
instrumento e das Medidas Provisórias 2.200-2 e Lei Federal
14.063/2020, margem esquerda e/ou rodapé informações sobre
o signatário, e no final documentos contendo data e hora da
assinatura e hast de segurança;
7.1.5.1. Não será aceito autenticação de documento mesmo através
de certificação qualificado ICP-Brasil, que não se possa
consultar versão para impressão em inteiro teor, através de
código único de segurança e consulta on-line por meio da
internet.
7.1.6. Para os fins deste certame, somente será reconhecido como
assinada digital, a assinatura qualificada nos termos do art. 2º,
III da Lei Federal 14.063/2020 e Medida Provisória 2.200-2 de
24 de agosto de 2001.
7.2.
Todos as peças tais como: Pedido de impugnação, recursos, Atas,
Contratos, editais, e quaisquer peças que venha a ser adicionada aos
autos será processada por meio digital, e quando inexistir a
possibilidade, será confeccionada em papel, digitalizada e dado fé por
servidor público ou cartório digital e acostada aos autos;
7.3.
Todas as peças deverão ser anexadas no ambiente apropriado do
software nos termos do caput do art. 26 do Decreto Federal
10.024/2019, sendo permitido a inclusão do arquivo chave do software
de armazenamento e assinatura digital em nuvem, e vetado a inclusão
de links para base de armazenamento on-line que não seja assinador
com tecnologia ICP-Brasil ou chaves autorizadas pela ICP-Brasil.
8. DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
8.1. É de total responsabilidade da proponente:
8.1.1. Dispor de internet de qualidade, com estabilidade de banda de
upload e download para acesso ao portal de licitações do banco
do Brasil, o www.licitacoes-e.com.br, sendo de sua
responsabilidade identificar dentro de sua estrutura de
tecnologia da Informação o melhor plano;
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8.1.2.

Possuir certificado digital homologado pela ICP-Brasil, tipo A1
ou A3 da Pessoa Jurídica ou do seu sócio administrador Pessoa
Física, ou de Bastante Procurador nos termos deste instrumento
e das Medidas Provisórias 2.200-2 e 983/2020;
8.1.3. Possuir cadastro em sites de assinatura de documentos on-line
com armazenamento de arquivo em nuvem para consulta a
posterior;
8.1.4. Autenticar seus documentos junto a um cartório de registro
digital nos termos do Provimento nº 100/2020 do Conselho
Nacional de Justiça/CNJ;
8.1.5. Possuir software de manipulação de *.pdf, para manipular
arquivos, tornando-os pesquisável e comprimidos com qualidade
para fins de atender os critérios de aceitação do sítio licitacoese.com.br.
9. DO CREDENCIAMENTO
9.1. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais e neste Pregão, nos
termos do art. 9º ao 11 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
9.2. A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br, observado o seguinte:
9.2.1. O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
sistema eletrônico, nos termos do art. 9º, § 1º do Decreto Federal
nº 10.024/2019, que será disponibilizada pelo Banco do Brasil
S.A. sem qualquer interferência da licitante, cabendo ao
respectivo Banco realizar as cobranças que entender necessário
dentro de seu programa de vendas de produtos e software.
9.2.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.
9.2.3. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o
provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos
praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
9.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
9.4. A proponente responsabilizar-se-á por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.
9.5. Considera-se credenciado para o presente Certame a empresa que
registrar ao menos um lance na proposta de preço, e ainda atender os
demais critérios previstos neste instrumento.
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9.6.

É de total responsabilidade da Proponente o uso da Chave de acesso ao
sistema licitacoes-e, não podendo eximir-se de negócios realizado no
eventual uso indevido das chaves de acesso por terceiros.
10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA
10.1. Da Apresentação da proposta de Preço
10.1.1. A participação no Pregão Eletrônico ocorrerá mediante digitação de
senha privativa da licitante e subsequente indexação da proposta de
preços e documentos de habilitação no sistema on-line do Banco do
Brasil S.A. licitacoes-e.com.br, observadas as condições definidas
nesta Seção.
10.1.2. A proposta de preços deverá ser formulada de acordo com o Anexos
II do Edital e com as especificações detalhadas do objeto, até a data
e hora marcadas para a abertura da sessão pública, exclusivamente
por
meio
eletrônico,
quando,
então,
encerrar-se-á,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
10.1.3. O valor em moeda corrente ou o produto extraído do percentual de
desconto ou ofertado deverá ser calculado com seis casas decimais,
sempre com arredondamento para baixo.
10.1.4. A proposta deverá se apresentar nos termos deste instrumento, com
os preços iniciais, em formato *.pdf ou *.pdf/A no campo ‘Incluir
documentos’, podendo ser indicado como válidos para todos os itens.
10.1.5. A não inclusão da proposta de preço nos termos deste instrumento
é motivo para imediata desclassificação da proponente.
10.1.6. Será desclassificada o item que apresentar preços divergentes;
10.1.7. Será considerando como não recebido o envio de arquivo não
assinado digitalmente nos termos deste instrumento.
10.2. Da elaboração da proposta:
10.2.1. Indicar a Razão Social, conforme Inscrição na Receita Federal do
Brasil contido nos Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863 de
27 de dezembro de 2019;
10.2.2. O número da Licitação e do processo Administrativo;
10.2.3. O Número do NIRE indicado pela Junta Comercial no respectivo
Contrato Social, Inscrição Individual ou Registro no MEI.
10.2.4. As descrições e características especificadas do objeto, item a
item, onde deverão obedecer à mesma sequência utilizada para
descrever as especificações exigidas, conforme Anexo IV, sendo
desclassificada proposta desorganizada e desleixada, em
especial, que não tenha formatação e não faça uso do português
vernáculo, ou faça uso de termos e expressões esdrúxulas ou
desrespeitosa;
10.2.5. Preço unitário e total em real (R$), do objeto, com 06 (seis) casas
decimais para preços unitários e mínimo de 02 (duas) casas
decimais para preços globais, conforme especificações,
obrigatoriamente em algarismos arábicos. Se o resultado for
inconsistente a licitante será desclassificada;
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10.2.6. Deverão estar incluídos no preço total ofertado todos os custos e
encargos que venham incidir na execução do objeto, abrangendo,
assim, todos os custos necessários à execução do objeto em
perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições
durante o prazo de contrato, devendo os mesmos serem
detalhados na composição de custo.
10.2.7. Validade mínima de 60 (sessenta dias) corridos, a contar da data
da primeira sessão de licitação, respeitando o § 3º do art. 64 da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2.8. A proposta deverá conter as especificações próprias de cada
itens, respeitando as especificações do Anexo IV deste
instrumento convocatório, devendo conter junto a descrição
detalhada, a marca, fabricante, modelo e série quando houver
nos termos do art. 1º, § 2º, V da Lei Federal nº 14.065/2020.
10.2.9. Indicar a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, para cada
item;
10.2.10.Indicar o Código do Registro na Anvisa para cada Item;
10.2.11.Dados Bancários da Pessoa Jurídica, contendo: Agência, Conta
Corrente, Operação se houver nome da instituição bancária com
o respectivo código definido pelo FEBRABAN;
10.2.12.Data e local da assinatura digital da proposta;
10.2.13.Assinatura do responsável legal da empresa ou o representante
credenciado para este ato de forma digital, nos termos deste
Instrumento, com indicação do CPF e e-mail pessoal.
10.3. Da composição de custos
10.3.1. Apresentar Composição de Preço para cada item em estrita
obediência ao acórdão nº 2.341/2020, Plenário/TCU: ‘O edital
do certame deve exigir dos licitantes a apresentação de planilha
que expressem a composição de todos os custos unitários, sob
pena de afronto ao art. 7º, § 2º, inciso II da Lei [Federal]
8.666/1993’., respeitando os seguintes critérios de cada bloco.
10.3.2. A planilha deverá ser desenhada com no mínimo três colunas,
conforme modelo na minuta da proposta, e nela deverá conter as
informações e indicação do bloco, coluna do valor unitário e sua
correspondência em percentual, e coluna do valor total e sua
correspondência em percentual;
10.3.3. Havendo divergência entre as informações desta cláusula e a
minuta da proposta (anexo II), permanece válida da contida do
corpo do edital.
10.3.4. Em anexo a proposta, deverá ser juntado documentação
complementar que comprove ou justifique os valores indicados,
incluindo documentos referenciais, peças contábeis, notas
fiscais e demais informações legitimas.
10.3.4.1. Bloco A – Informações Básicas.
10.3.4.1.1. Conter o item em conformidade com a sequência do
anexo IV;
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10.3.4.1.2.

Conter a descrição detalhada em conformidade com a
disponível no anexo IV, podendo ser acrescido
informações complementares, tais como Código
CGREM, princípio ativo, classe terapêutica, tarja,
laboratório e outras informações complementares que
entender importante;
10.3.4.1.3. Código de Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM;
10.3.4.1.4. Unidade de medida;
10.3.4.1.5. Quantidade para fins de registro de preço;
10.3.4.2. Bloco B – Despesas Fixas e Variáveis.
10.3.4.2.1. Preço de Custo: Custo adquirido pela mercadoria, da
fabricação ou produção. Quando fabricado ou
produzido, adicionar composição de custo da
produção.
10.3.4.2.2. Despesa com pessoal: Custo da despesa com pessoal
dos 12 meses anteriores ao período de apuração para
as empresas optantes pelo regime de Tributação do
Simples Nacional e os 12 meses do exercício social
das empresas optantes pelo lucro real ou presumido.
10.3.4.2.3. Encargos Custo dos encargos com mão de obra dos
12 meses anteriores ao período de apuração para as
empresas optantes pelo regime de Tributação do
Simples Nacional e os 12 meses do exercício social
das empresas optantes pelo lucro real ou presumido.
10.3.4.2.4. Energia Elétrica: Custo da despesa com energia
elétrica dos 12 meses anteriores ao período de
apuração para as empresas optantes pelo regime de
Tributação do Simples Nacional e os 12 meses do
exercício social das empresas optantes pelo lucro real
ou presumido.
10.3.4.2.5. Despesa com água: Custo da despesa com água e
esgoto dos 12 meses anteriores ao período de
apuração para as empresas optantes pelo regime de
Tributação do Simples Nacional e os 12 meses do
exercício social das empresas optantes pelo lucro real
ou presumido.
10.3.4.2.6. Despesa com aluguel: Custo da despesa com aluguel
de imóvel dos 12 meses anteriores ao período de
apuração para as empresas optantes pelo regime de
Tributação do Simples Nacional e os 12 meses do
exercício social das empresas optantes pelo lucro real
ou presumido.
10.3.4.2.7. Despesa com comunicação: Custo da despesa com
comunicação (internet, telefone móvel e fixo, correios
etc.) dos 12 meses anteriores ao período de apuração
para as empresas optantes pelo regime de Tributação
do Simples Nacional e os 12 meses do exercício social
das empresas optantes pelo lucro real ou presumido.
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10.3.4.2.8.

10.4.
10.5.

Despesa com Honorários: Custo da despesa com
honorários advocatícios e contábeis dos 12 meses
anteriores ao período de apuração para as empresas
optantes pelo regime de Tributação do Simples
Nacional e os 12 meses do exercício social das
empresas optantes pelo lucro real ou presumido.
10.3.4.2.9. Despesa com Frete: Custo da despesa com frete da
mercadoria, com indicação da rota.
10.3.4.2.10. Despesa com Risco Operacional: custo de despesas
que poderá ocorrer no período não previstas nesta
composição, incluindo as eventuais despesas
bancárias, taxas, quebra de veículos etc., que não
poderá exceder a 2,00% (dois por cento) do valor total
da proposta.
10.3.4.3. Bloco C – Tributos.
10.3.4.3.1. Empresas do Simples Nacional: Apresentar carga
tributária totalizando a alíquota efetiva, observando o
valor da apuração dos ‘últimos 12 meses ao período
da apuração’, (PGDAS-Declaratório) para as
empresas optantes pelo regime de competência e as
alíquotas do ano calendário corrente para as
empresas optantes pelo regime de caixa.
10.3.4.3.1.1. Alíquotas de ICMS 20% - RJ; ICMS 18% - AM,
AP, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SE,
SP, TO e RJ (medicamentos da Portaria MS
1318/2002); ICMS 17,5% - RO; ICMS 17% Demais Estados; ICMS 12% - Medicamentos
Genéricos de SP e MG. Áreas de Livre Comércio
–
ALC:
Manaus/Tabatinga
(AM),
Boa
Vista/Bonfim (RR), Macapá/Santana (AP),
Guajará-Mirim (RO), Brasiléia/Epitaciolândia/
Cruzeiro do Sul (AC).
10.3.4.3.2. Empresas do Lucro Real ou Presumido: Realizar os
cálculos pelos critérios definidos na Lei Federal nº
9.430/1996 e legislação complementar; Lei Federal nº
6.404/1976 e alterações posteriores;
10.3.4.3.2.1. As empresas do Lucro Real e Lucro Presumido
deverá detalhar e apresentar o cálculo as
alíquotas do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, e a
compensação de alíquota do ICMS;
Informações complementares
Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este certame não tenha estabelecido limites mínimos e
máximos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração, devendo a licitante demonstrar a
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exequibilidade da sua proposta de imediato nos termos da Súmula 262
do Tribunal de Contas da União - TCU;
10.6. O Pregoeiro poderá diligenciar a Pessoa Jurídica interessada em
participar do presente certame, a Receita Federal do Brasil – RFB, a
respectiva Junta Comercial e aos Órgãos de Controle Externo, por meio
da Procuradoria-Geral do Município ou por meio do Sistema de Controle
Interno do Município ou diretamente nos casos previstos em lei, sobre
a veracidade dos indicadores contábeis2, podendo inclusive solicitar ao
Ministério Público Federal e/ou Estadual a efetiva averiguação da
veracidade dos dados contábeis, nos termos do art. 1º da Lei Federal nº
9.613/1998 – Lei da Lavagem de Dinheiro, e ao Conselho de Controles
de Atividades Financeiras – COAF, nos termos do art. 6º, III, b Resolução
nº 1.530/2017 de 22 de setembro de 2017 do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.
11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
11.1. Habilitação Jurídica:
11.1.1. Declaração de desimpedimento nos termos do Anexo I;
11.1.1.1. As Pessoas Jurídicas, nos termos do art. 44, incisos I ao VI
e art. 966 do Código Civil, com inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis (art. 967, CC) deverão apresentar,
para fins de habilitação jurídica: ato constitutivo, estatuto,
inscrição empresarial, registro comercial de empresa
individual, Certidão de Condição de Microempreendedor
Individual – MEI ou contrato social em vigor, somado a
todas as alterações
inclusive as
consolidações3,
devidamente autenticada nos termos deste instrumento;
11.1.1.2. As sociedades por ações deverão apresentar documentos
de eleição de seus administradores nos termos do art. 28,
inciso III, da Lei nº. 8.666/93 c/c arts. 45, 966, 985 e 1.150
do Código Civil Brasileiro; incluindo todas as atas, seu
estatuto e demais peças;
11.1.1.3. As empresas estrangeiras deverão apresentar decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
11.1.2. As Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas Jurídicas, nos
termos do art. 44, incisos I ao VI e art. 966 do Código Civil e
RIR/99 em seu artigo 150, com inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis conforme artigo 967 do Código Civil deverão
apresentar, para fins de habilitação Jurídica: registro comercial
de
empresas
individual, Certidão
de
Condição
de
Microempreendedor Individual – MEI, somado a todas as
2 Art. 1º, II da Lei Federal nº 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações
do consumo.
3 Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos
para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que
versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
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alterações
inclusive
as
consolidações4,
devidamente
autenticadas nos termos deste instrumento e acompanhada de
fotocópia da Carteira de Identidade Civil com foto e comprovante
de regularidade de Pessoa Física com a Receita Federal/MF –
CPF, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/1993 emitido na internet, no sítio da Receita Federal.
11.1.3. Será aceita Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta
Comercial do respectivo Estado ou Cartório competente quando
for o caso, desde que contenha todas as alterações desde o
primeiro ato arquivado e código de verificação de autenticidade
via internet com chave de autenticidade ICP-Brasil.
11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ) emitido através de consulta no site
oficial da Receita Federal do Brasil - RFB, com inscrição ativa e
contendo Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE,
compatível com o objeto deste certame, nos termos do Art. 29, I
da Lei 8.666/93;
11.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, nos
termos do Art. 29, II da Lei 8.666/93;
11.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade
Social e Dívida Ativa da União, nos termos do Art. 29, III da Lei
8.666/93, Portaria 358, de 5 de setembro de 2014 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014, nos termos do
Art. 29, IV da Lei 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do
Brasil – RFB;
11.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitida na internet no sítio da
Secretaria da Fazenda do Estado;
11.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitido na internet ou in loco na
prefeitura Municipal da Sede da licitante;
11.2.6. Prova de regularidade o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) nos termos do Art. 29, IV da Lei 8.666/93, que deverá ser
emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica
Federal - CAIXA;
11.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1o de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho TST;
4 Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos
para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que
versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
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11.3.

Qualificação Econômico-Financeira:
11.3.1. Certidão negativa de falência, ou concordata, ou recuperação
judicial ou liquidação judicial, conforme o caso, expedida pelo
Tribunal de Justiça do Estado da sede da empresa ou sua matriz,
expedida em 1º grau, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.
11.3.1.1. Os estados que dispõem de emissão de Certidão via internet
ou expedida fisicamente, poderá ser justada a de
preferência da proponente, desde que em formato digital;
11.3.2. Balanço patrimonial – BP e Demonstrativo de Resultado do
Exercício – DRE do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei ou balanço de abertura para as
empresas criadas no exercício em curso, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta, tomando como base a variação,
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS –
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir;
11.3.3. O Balanço deverá conter o Termo de Abertura e Encerramento do
Livro contendo o registro na Junta Comercial do respectivo
Estado, salvo as empresas sediadas no Estado de São Paulo que
poderá apresentar balanço com registro em Cartório nos termos
da deliberação nº 003 de 27 de maio de 1970 – Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP ou as empresas optantes pela
Escrituração Contábil Digital – ECD via SPED-RFB;
11.3.4. serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
11.3.4.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade
anônima):
11.3.4.1.1. Publicados em Diário Oficial; ou,
11.3.4.1.2. Publicados em jornal de grande circulação; ou,
11.3.4.1.3. Por fotocópia termos deste instrumento registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante.
11.3.4.1.4. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
11.3.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) do
Lucro Real ou Presumido:
11.3.4.2.1. Fotocópia nos termos deste instrumento do Balanço
Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de Exercício
– DRE devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede, ou domicílio da licitante;
11.3.4.2.2. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
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11.3.4.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) em
todas as suas formas, Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas
Jurídicas optantes pelo regime de tributação do “SIMPLES
NACIONAL e os Microempreendedores Individuais – MEI5”:
11.3.4.3.1. Fotocópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante acompanhando de extrato do
Simples Nacional;
11.3.4.3.2. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
poderá optar por apresentar a Escrituração fiscal
simplificada em observância a Resolução CFC Nº
1.418, de 05 de dezembro de 2012 e ITG 1.000.
11.3.4.4. Sociedade criada no exercício em curso:
11.3.4.4.1. Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente
registrado e autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante.
11.3.5. Com base no Balanço patrimonial - BP e no Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE a licitada deverá demonstrar
possuir capacidade financeira nos termos do art. 31, §§ 2º e 5º
da Lei Federal 8.666/1993, possuir termômetro de insolvência
igual ou superior a 1 6 (um positivo) tendo como base a análise
descriminante linear do termômetro de Kanitz, com uso de uma
das equações a seguir:
Y = (0,05.RP + 1,65.LG + 3,55.LS) – (1,06.LC + 0,33.GE)
Onde:
RP (1) – Rentabilidade Patrimonial;
LG (2) – Liquidez Geral;
LS (3) – Liquidez Seca;
LC (4) – Liquidez Corrente;
GE (5) – Grau de Endividamento;
11.3.5.1. Os índices RP, LG, LS, LC e GE deverão ser calculados
individualmente.

5 Cabe destacar que, a princípio, para fins de licitação, o Microempreendedor Individual – MEI equipara-se à figura do
empresário individual. O empresário individual, em regra, no procedimento licitatório, se apresenta diante da
Administração Pública como pessoa física equiparada a Pessoa Jurídica, a qual deverá estar inscrita no Registro
Comercial (art. 28, II, da Lei nº 8.666/93), expedido em conformidade com os artigos 967 e 968 do Código Civil,
visando demonstrar a regularidade da atividade empresarial exercida por ele (empresário individual), dessa forma, a
Administração deverá exigir do MEI, para fins de habilitação em processo de contratação pú blica os documentos
previstos entre os artigos 28 a 31 da Lei de Licitações.
6 BRAGA, 2013, Página 172.
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11.3.6. Comprovar possuir patrimônio líquido correspondente a possuir
10,00% (dez por cento inteiro) do valor inicial de sua proposta.
11.3.7. O balanço emitido via Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED Fiscal, será aceito, devidamente autenticado, mediante
recibo de entrega emitido pelo SPED/Receita Federal do Brasil,
conforme autoriza o art. 78-A, § 1º, e § 2º do Decreto
1.800/1996, alterado pelo Decreto nº 9.683/2016 e art. 6º da
Instrução Normativa RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017,
alterado pelo Instrução Normativa RFB nº 1856, de 13 de
dezembro de 2018).
11.3.8. As escriturações fiscais terão validade até 30 de abril do segundo
ano subsequente ao ano calendário da escrituração, nos termos
do art. 1.078, inciso I, do Código Civil, da Instrução Normativa
RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017 e do Acórdão 1999/2014,
Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo
Cedraz, 30/07/2014 – Tribunal de Contas da União – TCU.
11.4. Qualificação Técnica:
11.4.1. Do Atestado de Capacidade Operacional.
11.4.1.1. Apresentação de um ou mais atestados de capacitação técnicooperacional da licitante, em atendimento ao art. 30, inciso II,
da Lei Federal 8.666/1993, através de Atestados de Capacidade
Técnica fornecido por pessoa Jurídica de Direito Público ou
Privado, comprovando compatibilidade com o objeto deste
certame em características, quantidades e prazos de sua
proposta.
11.4.1.1.1. Entende-se por características a apresentação de atestado
de capacidade técnica que comprove a prestação de serviço
do licitante de qualquer unidade da Federação; entende-se
por quantidades, atestado(s) contendo no mínimo a
prestação dos serviços contidos no objeto deste
instrumento; entende-se por prazos, a apresentação de
atestado de contratos executados, vetado a apresentação de
atestados de contratos em curso sem a conclusão de no
mínimo um exercício social.
11.4.1.1.2. Apresentar o Registro e Certidão de Quitação no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da empresa e do(s)
seu(s) responsável(eis) técnico(s), conforme resolução nº.
282 de 24/08/93 do CONFEA
11.4.1.1.3. As certidões expedidas por Conselhos de outras jurisdições
deverão obrigatoriamente ser visitadas pelo CREA/PE,
conforme Resolução CONFEA nº. 413 de 27 de junho de
1997;
12. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
12.1. No dia e hora indicados, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet,
mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
12.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

As propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão
disponíveis na internet, e o pregoeiro abrirá na hora marcada ou a
posterior as propostas em campo específico.
A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
O Pregoeiro seguirá o horário fixado para início de cada fase, podendo
estender motivadamente o prazo a qualquer tempo, ficando as
proponentes vinculadas aos horários que o pregoeiro estabelecer,
mesmo que este extrapole o horário comercial, sendo de
responsabilidade da proponente acompanhar ou não e arcar com os
prejuízos de sua ausência sem direito a recursos.
DA SESSÃO DE LANCES
Após a abertura da sessão pública de lances, o software classificará para
a fase de lances todas as propostas aptas, para auferir lances sucessivos
e durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
Aberta a etapa competitiva, as proponentes aptas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:
13.3.1. as proponentes poderão oferecer lances sucessivos, observados o
horário fixado para abertura da sessão pública e as regras
estabelecidas neste Edital;
13.3.2. as proponentes somente poderão oferecer lance inferior ao último
por ela ofertado e registrado pelo sistema, obedecendo aos
critérios pré-determinados no Edital;
13.3.3. lances iguais serão ordenados por ordem cronológica de registro
no sistema, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiramente;
13.3.4. a disputa será realizada por lote, e cada lote pode poderá ter um
ou mais itens;
13.3.5. a cada lance ofertado por lote, o sistema atualizará
automaticamente o valor total do grupo, sagrando-se vencedora a
empresa que ofertar o menor valor do lote.
Durante a sessão pública do Pregão, as licitantes serão informadas em
tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do seu detentor.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não
lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
Nesta fase, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance de valor
considerado inexequível.
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13.7.

A etapa de lances será encerrada quando não houver manifestação dos
licitantes pelo período de 02 (dois) minutos, após transcorrer 10 (dez)
minutos de disputas, nos termos do art. 32, §§ 1 a 3 do Decreto Federal
nº. 10.024/2019.
13.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a
recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
13.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoese.com.br após um intervalo de 24 horas.
13.10. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à proponente com
objetivo de obter lances mais, observado o critério de julgamento, não
sendo admitido negociar condições diferentes daquelas previstas neste
instrumento,
podendo
inclusive
o
pregoeiro
desclassificar
motivadamente a proponente que negar negociar com o Pregoeiro,
mesmo que tenha sido classificada na fase de lances.
13.11. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser
acompanhada pelas demais licitantes.
13.12. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão será encerrada
automaticamente.
13.13. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará as
propostas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital, nos termos do art. 28 do Decreto Federal nº.
10.024/2019.
13.14. Após a verificação da proposta e habilitação o Pregoeiro alterará a
situação da proponente classificada de arrematada para classificada, e
em seguida declarará o valor em campo próprio.
13.15. Declarado o valor para o Sistema licitacoes-e, o Pregoeiro adjudicará o
objeto e caberá a autoridade competente a homologação do certame;
13.16. A qualquer momento o Pregoeiro e autoridade competente poderá alterar
situações referente a proponente sempre de forma motivada.
14. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
14.1. Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta
dessas empresas for igual ou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e desde que a
proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico
procederá da seguinte forma:
14.1.1. Classificação das propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem na situação prevista no item
anterior;
14.1.2. Convocação da microempresa - ME ou empresa de pequeno porte
- EPP que apresentou a menor proposta dentre as classificadas
na forma do item anterior, para que, no prazo de 02 (dois) minutos
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após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da
primeira colocada, para o desempate, situação em que será
classificada em primeiro lugar e, caso sua proposta seja aceita,
declarada vencedora do certame;
14.1.3. Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa
de pequeno porte, na situação do item anterior, ou não ocorrendo
a regularização fiscal ou trabalhista, ou, ainda, não ocorrendo a
contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as
propostas remanescentes, classificadas na forma do segundo item
anterior, para o exercício do mesmo direito.
14.2. Não sendo apresentada ou aceita a proposta de microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme disposto no cláusula anterior,
será assegurada aos fornecedores preferência na contratação, nos
termos da Lei nº 8.248/1991 e do Decreto nº 7.174/2010 - quando for
o caso, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam
situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida,
conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do
direito de preferência, observada a seguinte ordem:
14.2.1. Microempresa e empresas de Pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente nos termos da legislação específica.
14.2.2. serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de
acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida
pelo Poder Executivo Federal;
14.2.3. serviços com tecnologia desenvolvida no País; e,
14.2.4. serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo
Poder Executivo Federal.
14.3. O exercício do direito de preferência previsto na cláusula anterior será
concedido automaticamente pelo Sistema Eletrônico àqueles licitantes
que tenham manifestado expressamente, via registro no sistema
Compras Governamentais, atender às condições legais para a
comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos nas alíneas
do item anterior.
14.4. Atendido o disposto nos itens anteriores serão observados os seguintes
procedimentos, sucessivamente:
14.4.1. convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados
como MEP, na ordem de classificação, para que possam oferecer
nova proposta para igualar ou superar a melhor proposta válida,
caso em que, havendo aceitação da sua proposta, será declarado
vencedor do certame;
14.4.2. caso a preferência não seja exercida na forma da alínea anterior
por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas
que estejam enquadradas como MEP, na ordem de classificação,
para a comprovação e o exercício do direito de preferência.
14.4.3. todas as empresas licitantes deverão permanecer conectados
para acompanhar a convocação, pelo próprio Sistema Eletrônico,
da proposta mais bem classificada cujo valor para o item esteja
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situado no intervalo percentual previsto neste instrumento, ou
seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida.
14.5. O Sistema Eletrônico fixará no chat o horário limite para o envio, pela
licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou
inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob
pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente
convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de
preferência, se houver.
14.5.1. Na hipótese de apresentação de nova proposta, a licitante
encaminhará, juntamente com os demais documentos de
habilitação, a comprovação de que atende aos requisitos
estabelecidos neste instrumento.
14.5.2. Não estando disponível a função no sistema, o Pregoeiro fará a
convocação para o critério do desempate, manualmente, via chat,
através de solicitação de nova proposta.
14.6. A comprovação do atendimento ao PPB ou aos serviços com tecnologia
desenvolvida no País será feita mediante apresentação do documento
comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais
regulamentados pelo Decreto n. 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou
pelo Decreto n. 6.008, de 29 de dezembro de 2006 e será feita:
14.6.1. por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da
Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA; ou,
14.6.2. por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA ou por outro órgão ao qual
seja legalmente atribuída tal competência, mediante solicitação
da licitante.
14.7. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou
declarações emitidas pela própria licitante ou pelo fabricante.
14.8. Caso o direito de preferência não seja exercido nos termos supra,
prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo Sistema Eletrônico,
com a convocação da empresa classificada em primeiro lugar para
apresentar proposta.
15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
15.1. No ato da decisão do Pregoeiro, o licitante que desejar recorrer da
decisão deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção
de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das razões do recurso, nos termos do § 1º do art. 44
do Decreto Federal 10.024/2019 e do inciso XVIII, do Artigo 4º, da
Lei 10.520/02 e caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019,
respeitando o disposto no caput do art. 110 da Lei nº. 8.666/93,
ficando os demais desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, cujo prazo começará a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado
vista a qualquer tempo dos autos, nos termos do caput do art. 63 e
art. 109, § 5º, da Lei 8.666/93.
15.2. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos
prazos legais, bem como os que não forem assinados pelo
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representante legal devidamente qualificado nos autos, ou demais
representantes devidamente qualificados por procuração com
poderes para representação em licitações públicas, resguardando os
demais casos previstos em Lei.
15.3. Apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente
avaliar a existência dos pressupostos recursais, o que se restringe à
aferição de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, nos termos do Acórdão nº 339/2010 – Plenário, TCU.
15.4. Os recursos deverão ser protocolados exclusivamente via e-mail, no
horário de funcionamento do Setor de licitação indicado no
preâmbulo deste instrumento, considerando o horário oficial de
Brasília, assinado digitalmente nos termos deste instrumento, e
deverá ser remetido para e-mail oficial citado no preambulo deste
instrumento.
15.5. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante
importará a decadência do direito de recurso.
15.6. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão
ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
15.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente motivadamente adjudicará ou
não o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará ou não
o certame.
15.8. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.9. Não será conhecido o recurso ou contrarrazões com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos, etc.,
podendo o Pregoeiro realizar, nestes casos, imediata representação
judicial nos termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
15.10. As respostas de Recursos serão publicadas integralmente com
Diário Oficial do Munícipio – DOM;
16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
16.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão,
por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, nos termos
do caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019.
16.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação, nos termos do caput do art. 24
do Decreto Federal 10.024/2019.
16.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação.
16.4. Somente será julgado o mérito de recursos e impugnações
encaminhados nos prazos legais.
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16.5.

Não será conhecida a impugnação com termos desrespeitosos,
obscenos, ofensivos, pejorativos, etc., podendo o Pregoeiro realizar
imediata representação judicial nos termos do art. 331 do Código
Penal Brasileiro.
16.6. As impugnações deverão serem protocolados exclusivamente via email, no horário de funcionamento do setor indicado no preâmbulo,
considerando o horário oficial de Brasília, assinado digitalmente nos
termos deste instrumento, e deverá ser remetido para do e-mail
oficial citado no preambulo deste instrumento.
16.6.1. No campo assunto deverá conter: “Impugnação Ref. Pregão
XXX”.
17. DO ESCLARECIMENTO DO EDITAL
17.1. Qualquer licitante poderá realizar pedido de esclarecimento ao
edital, desde que por escrito, através do e-mail oficial citado no
preambulo deste instrumento.
17.2. As consultas de esclarecimento não têm caráter impugnativo ou
recursal;
17.3. O Pregoeiro poderá responder o pedido de esclarecimento até o dia
da licitação;
17.4. Não será conhecido o pedido de esclarecimento com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos etc.,
podendo o Pregoeiro realizar imediata representação judicial nos
termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
17.5. O Pedido de esclarecimento deverá conter a qualificação do cidadão,
como nome completo, documentos pessoais, endereço, telefone e email.
17.6. O pedido de esclarecido deverá ser redigido no corpo do próprio email, sem a necessidade de assinatura digital.
18. DA DILIGÊNCIA
18.1. O Pregoeiro poderá realizar diligências em qualquer fase da licitação
correspondente a esta contratação, em especial para se certificar da
veracidade quanto às informações prestadas para habilitação técnica
do fornecedor, proposta de preço, momento em que poderá ser
constituída comissão técnica capaz de proceder às avaliações que se
fizerem necessárias, nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº
8.666/1993;
18.2. As diligências poderão ser requisitadas por escrito ou verbalmente
nos aos autos do Certame ou grafada na ATA circunstancial da sessão
por meio de recurso tecnológico disponibilizado pelo sistema
licitacoes-e.com.br para estes fins.
18.3. O Pregoeiro poderá diligenciar a qualquer tempo órgãos e licitantes,
mesmo que o presente Certame esteja finalizado.
19. DA CONSULTA PÚBLICA
19.1. Os demais cidadãos terão acesso público ao certame em até 30 (trinta)
dias após sua homologação, no sítio www.tce.pe.gov.br, podendo
neste sítio ter acesso ilimitado a quaisquer peças do processo em
formato “Portable Document Format – PDF”.
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19.2. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou
cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram,
ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo
ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem, como prevê o art.
46, da Lei nº. 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
20. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
20.1. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor
deverá manter as condições de habilitação, em conformidade com o
art. 55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93;
20.2. Após solicitação da Contratante por meio de e-mail ou do
portaldeassinaturas.com.br, a licitante registrada terá o prazo de 01
(um) dia, contados a partir da data de sua convocação, para assinar
o Termo de Contrato, cuja vigência será de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite
estabelecido na Lei nº. 8.666/93.
20.3. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário, sendo
facultada motivadamente a aceitação por parte da Administração.
20.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou
quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sendo aplicada as sanções previstas neste Edital e
demais cominações legais.
20.5. O contrato será assinado pelos seus administradores ou procurador
devidamente qualificado por meio de procuração pública ou
específica.
21. DAS REGRAS DA CONTRATAÇÃO
21.1. As regras acerca das obrigações da contratante e da contratada estão
estabelecidas na minuta do Contrato, Anexo III, peças inseparáveis
deste instrumento, que será assinada pelas partes no prazo de 01 dia
útil contado da convocação oficial via sistema licitacoes-e.com.br, por
meio do sítio www.portaldeassinaturas.com.br.
22. DAS PENALIDADES
22.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame – no credenciamento, proposta,
habilitação, documentação tardia pelas prerrogativas da Lei
Complementar nº. 123/06, composição de custos, etc., ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, após o devido processo legal, ficará
impedido de licitar com quaisquer entes da administração pública
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais, repercutido
sobre todos os contratos firmados com a Contratante.
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22.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) inteiros sobre o valor
global da sua proposta final, que deverá ser recolhido aos cofres
públicos no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar da
finalização dos prazos previstos no art. 87, § 3º, da Lei 8.666/93, para
a licitante que deixar de assinar Contrato.
22.3. A licitante que fizer declaração falsa em descumprimento a declaração
de desimpedimento (Anexo I), fundamentada no artigo 4º, inciso VII,
da Lei nº 10.520/2002, estará sujeita a sofrer processo
administrativo e concomitantemente processo penal nos termos do
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que será conduzido por meio da
Procuradoria-Geral do Município.
22.4. As regras acerca das penalidades de contratação estão contidas na
minuta do instrumento contratual, peça inseparável deste
instrumento.
22.5. A licitante que não não encaminhar os documentos de habilitação e
proposta no prazo previsto neste instrumento, ou encaminhar em
desacordo, será suspensa de licitar com o Município pelo prazo de 12
(doze) meses, sendo incluído com inadimplente com o município no
portal de empresas inadimplentes, no sítio oficial da contratante,
independente de abertura de procedimento administrativo.
23. DO SANEAMENTO DE ERROS FORMAIS, MATERIAIS E
SUBSTANCIAIS.
23.1. O erro formal não vicia e nem torna inválido o ato. Haverá um erro
formal no ato quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias,
identificar a coisa e validar o ato.
23.2. Classifica-se como erro formal distorção entre o conteúdo e a vontade
daquele que o produziu, tais como: divergência entre valor numeral e
valor por extenso, ausência de assinatura, erro claro na identificação
do envelope, ausência de numeração de páginas, ausência de
informações em um documento e suprida por outro etc.;
23.3. Em momento algum será sanado erros materiais, tais como: erro
aritmético (de cálculo) do valor da proposta, indicação de fato
inexistente, ausência de documentos exigidos no edital, inclusão de
documento a posteriori, erro da especificação técnica, etc.
23.4. Em momento algum será sanado erros substanciais, tais como: falta
de informação indispensável ao documento, fato que torna o mesmo
insuscetíveis de aproveitamento; trata-se de um documento
defeituoso; incompleto; não produzindo os efeitos jurídicos desejados.
23.5. Exclusivamente, só será permitida a adição da declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que poderá ser sanado
no ato de credenciamento a próprio punho pelo representante da
licitante, ou não existindo ele, o Pregoeiro deverá estender as
prerrogativas se for possível identificar a opção através de indicação do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
24. DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
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24.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas, bem como seus custos com deslocamento,
alimentação, hospedagem, internet, custas de uso do sistema do
Banco do Brasil S.A. etc., e a Administração não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
24.3. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas, como prevê o art. 21, § 4º da Lei 8.666/93.
24.4. O presente edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, não sendo possível a
retirado do edital por outros meios.
24.5. O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta
licitação serão divulgados no site do Diário Oficial do Município.
25. DO FORO
25.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco, Comarca de Trindade, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Trindade-PE, ___ de ________ de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I
DECLARAÇÃO CONSOLIDADE DE DESEMPEDIMENTO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
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Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificalo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal), FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito
e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea,
sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo,
constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o
feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os
requisitos de habilitação do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, e
ainda:
1.

Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas
Cláusulas, tendo plena consciências dos prazos legais para discordância;

2.

Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são
verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro;

3.

Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são
verdadeiros, e compreendo que se falso for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro;

4.

Que os preços praticados foram calculados considerando todos os
impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos;

5.

Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação
prevista no art. 95 da Lei nº. 8.666/93, neste certame;

6.

Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se
enquadre nos impedimentos do art. 9º da Lei nº. 8.666/93;

7.

Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e
que a prestação em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo
realizar qualquer cobrança;

8.

Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a
veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e
informações da empresa e seus sócios, para fins de verificar a veracidade
de documentos de habilitação, escrituração fiscal, capital social,
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patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais diligências junto à Receita
Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas
Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer
destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos
da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;
9.

Que entregarei no prazo de 03 (três) dias úteis quaisquer documentos
diligenciados pelo Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o
Imposto de Renda, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados
indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação,
tais como custos, capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta
banco, investimentos, e demais documentos que a administração publicar
entender cabível solicitar.
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10. Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em
conformidade com as Leis Ambientais vigentes.
11. Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação
de assinar o Contrato, poderá ser penalizado com suspensão de licitar com
o Município pelo prazo de 12 (doze) meses, com inclusão da penalidade no
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensa, sem prévio processo
administrativo, independente de outras penalidades decorrentes de
processo administrativo ou judicial.
12. Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com
a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão,
conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais
e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;
13. Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que
proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração
pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o
Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante
denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades
e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a
cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores,
colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.
14. Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar,
incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos,
fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em
dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor),
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar
quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me,
ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de
prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de
dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n°
12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações e
regulamentações.
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15. Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados,
colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o
processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar
nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e
do combate à corrupção.
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16. Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma
investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado
ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e
que minha atividade está em conformidade com estas leis.
17. Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele
relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou
vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente
total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a
caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de
processo em trânsito e julgado.
18. Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da
presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração
grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de
eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que
der causa, nos termos da lei.
19. Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de
Improbidade Administrativa, da Lei 8.666/1993, especialmente os arts. 86
a 108, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de
Ordem tributária.
20. Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi
elaborada de maneira independente pelo proponente, 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 por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
21. Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo
interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da
lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto
naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos
termos da legislação específica.
22. Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
_______/___, _____ de ______ de 20___
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO II
ENCARTE A
MODELO DA PROPOSTA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
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Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificalo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal), FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito
e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea,
sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo,
constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o
feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os preços
ofertados a seguir:

A

Item

1

B

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

Descrição

Despesas fixas e variadas
Preço de Custo ou
Fabricação/Produção
Despesa com pessoal
Encargos (FGTS)
Energia Elétrica
Água
Aluguel
Comunicação
Honorários Contábeis e
Advocatícios
Frete de Mercadoria
Risco Operacional (outras
despesas não previstas)
Total

NCM

Medida

Quant.

%

Vlr. Unit.

Vlr Total
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Tributos7

C

1
2
3
4
5
6
7
8

D

1

A+B

E

1

Lucro
Lucro Líquido

F

1

Valor Unitário e Total

%

Vlr Total

Vlr Total

%

Vlr Total

Vlr Total

IRPJ
CSLL
COFINS
PIS/PASEP
CPP
ICMS
ICMS - Compensação
Alíquota efetiva

Valor total da Proposta:
Validade da Proposta:
Dados Bancários da Pessoa Jurídica:
Qualificação do Preposto:
Qualificação do Preposto/Sócio que assinará o contrato.

_______/___, _____ de ______ de 20___
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação

7

O bloco C deverá ser adaptado para as empresas do Lucro Real ou Presumido, de acordo com sua realidade
tributária.
Página 28 de 48

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°____ /_______
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa
______________.
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na _______________ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob
o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora
em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as
seguintes cláusulas.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato, instruído no Processo Administrativo nº ___/2021, Pregão eletrônico
nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
Página 29 de 48

1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: ________________________.
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
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4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado de segunda a sexta-feira, de
forma contínua, nos termos deste instrumento;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio do e-mail licitacao@trindade.pe.gov.br para o e-mail _____.
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

A prestação dos
administração;

serviços

será

no

horário

de

expediente

da

4.4.

Na hipótese da prestação de serviço de forma parcial do grafado na nota
fiscal, este não será liquidado e será declarado o descumprido do prazo,
cabendo aplicação das penalidades cabíveis.

4.5.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

4.6.

Não será permitida a substituição de contador por outro sem a anuência
da administração.

4.7.

A autorização de execução do contrato será expedida após a Contratada:

4.7.1. Prestar em até 03 (três) dias corridos da assinatura do contrato,
garantia de 05,00% (cinco por cento inteiros) do valor deste
contrato, nos termos do § 2º, II da Lei Federal nº 14.065/2020 e do
art. 56, § 2º da Lei 8.666/93, objeto da contratação, conforme caput,
§ 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, com vigência
não inferior a 120 (cento e vinte) dias somado a vigência do Contrato.
Caso o licitado optar pela caução em títulos da dívida pública, deverá
este, ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. O licitante que optar
por garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta corrente nº
______, agência _________ do Banco do Brasil S.A, em nome da
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Contratante, conforme disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II e III da
Lei 8666/93. O licitado que optar por Seguro Garantia, deverá
apresentar apólice de seguro, emitido por financeira com registro no
Banco Central do Brasil – BANCEN, e devidamente regular e
autorizada para atuação de mercado de capitais. Os documentos de
apólice deverão ser autenticados digitalmente por meio de certificação
ICP-Brasil e deverá estar homologado e registrado pela
Superintendência de Seguros Privado – SUSEP ou órgão equivalente,
não sendo conhecida apólice de seguro que não estiver homologada
pela emissão no ato da licitação ou que não disponha de link para
verificação da autenticidade dela. O licitado que optar por Fiança
Bancária deverá apresentar o contrato firmado com Banco
regulamento autorizado a funcionar do Brasil pelo Banco Central do
Brasil – BANCEN. O licitante que optar por Título da Dívida Pública,
deverá apresentar Certificado de Autenticidade, da Atualização
Monetária com o prazo de validade atualizado, em conformidade com
o artigo 56, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
4.7.2. Na virtude de o objeto incluir mão de obra, o Seguro garantia deverá
conter cláusula da garantia do contrato com cobertura Trabalhista ou
Previdenciária, e estando tacitamente acobertado a cobertura
Trabalhista e Previdenciária para as demais modalidades de garantia
acima descrito.
4.7.3. As garantias terão validade de 120 (cento e vinte dias) somado a
vigência do contrato, devendo ser renovado no eventual aditamento
de prazo.
5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de
R$___________ (__________), que deverá ser de acordo com o recolhimento
do objeto.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de ____ (_____) meses, finalizando em ____ de
______ de _____ contados da data da confecção deste instrumento grafado
na última página, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos
termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei 8.666/93, salvo os casos
previamente estabelecidos em lei, especialmente os ditames do art. 57,
incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.
7.2. Apresentar Relatório mensal dos serviços prestados e detalhamento de
custos indicado o valor do contrato referente a gasto com pessoal.
7.3. A Liquidação se dará após atesto de prestação dos serviços por meio do
gestor do contrato;
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7.4. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.
7.5. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.6. Todos os pagamentos serão realizados na C/C ________, OP ___, AG_____
- Banco ______.
7.7. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
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7.8. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.9. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
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8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
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8.7. Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos
em leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
serão reajustados pelo IGP-M, respeitando a carência de 90 (noventa) dias
corridos nos termos do art. 78, XV da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.7.1. O valor do reajuste deverá ser acrescido ao contrato por meio de
apostila nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº
8.666/1993.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
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11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município:
11.2. Nota de Empenho8 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos
serviços em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às

8 Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.

Página 34 de 48

normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.
12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
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12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução
dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo
estabelecido neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
prestações em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em excesso
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não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer os serviços com em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize a prestação do objeto do
objeto.
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12.23. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia
Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da
prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65);
12.24. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.25. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
12.26. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.28. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.29. O profissional ou representante da empresa contratada deverá se
apresentar nos locais para os quais foram designados pela
CONTRATANTE;
12.30. Os serviços deverão ser executados continuamente, ao longo do
contrato, de conformidade com a necessidade da CONTRATANTE;
12.31. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar
alternativas operacionais, desde que impliquem na melhoria da
qualidade dos serviços;
12.32. Dispor de equipamentos em perfeitas condições de uso e na quantidade
necessária para realização dos serviços a serem contratados, para
atendimento diário e contínuo simultaneamente nas áreas da cidade;
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12.33. Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou
a terceiros, durante a execução dos serviços quer sejam praticados pela
empresa contratante, seus propostos e/ou subcontratados;
12.34. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Processo Licitatório;
12.35. Fornecer aos seus funcionários (quando necessário) todos os EPI´s
(Equipamentos de Proteção Individual), necessário para a realização
com segurança dos serviços contratados;
12.36. Garantir a qualidade e regularidade dos serviços contratados,
empregando equipamentos adequados à execução satisfatória dos
serviços.
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a
serem prestados.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
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que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a prestação dos serviços, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
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13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios que
decorra de má assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.
13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do serviço prestado, nos termos da legislação em vigor.
13.25. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
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imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia,
observado o disposto no § 5o do art. 33 da Lei Federal 8.212/1991.
13.26. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.27. Inexistindo a retenção nos termos da cláusula anterior, a administração
executará a caução até o limite da dívida e este sendo insuficiente fará
a cobrança na via judicial, podendo suspender a execução do presente
contrato e rescindi-lo unilateralmente nos termos previstos na lei federal
8.666/1993.
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14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. ________________________ em exercício
na execução do objeto, assumindo total responsabilidade pela execução
do presente instrumento, ou profissional designado por meio de portaria
ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente a este
instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
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15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
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15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.
15.3.1.1.

15.3.2.

Advertência:
São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
Multa de:

15.3.2.1.

1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;

15.3.2.2.

3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;

15.3.2.3.

5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;

15.3.2.4.

10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.

15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
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cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
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15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu
cumprimento, levando
a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração
15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
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15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
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15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
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15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
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15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. DA IMPORTAÇÃO
17.1. É vetado a importação do objeto, salvo se não exista produto igual o
similar no Território Brasileiros nos termos da cláusula inciso II e III, do
§ 3º da Lei Federal 8.666/1993 ou existir comprovadamente uma crise
de abastecimento em território nacional decorrente de fatos imprevisto,
sem data limite de término e esta situação tenha sido decretada como
calamidade pública, emergenciais ou outros meios oficiais, inclusive
midiáticos;
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17.2. Havendo exportação de produtos ou matéria prima de qualquer natureza,
a contratada deverá apresentar comprovante de regularidade com o
Siscomex junto a Receita Federal do Brasil;
17.3. Os produtos importados deverão ser convertidos para a moeda corrente
nacional utilizando taxa de cambio, tendo o Real como moeda corrente e
o dólar americano representando a moeda d qualquer outro país,
respeitando as diretrizes e normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil – BC e Receita Federal do Brasil - RFB;
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18. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
18.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013, doravante
denominadas,
em
conjunto, “Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

18.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

18.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.

18.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

18.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
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judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.
18.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

18.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos serviços prestados, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

18.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

18.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

18.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
19. DAS VEDAÇÕES
19.1. É vedado à CONTRATADA:
19.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
19.1.2. Interromper a prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
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19.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
19.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
20. DOS CASOS OMISSOS
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20.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

21. DA PUBLICIDADE
21.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

22. DA ASSINATURA
22.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

22.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

22.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

22.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.
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24. DO FORO
24.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

24.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, ____ de _______ de 2021.
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[assinado digitalmente]
NOME DO ORDENADOR DE DESPESA/ Cargo, emprego ou função
[assinado digitalmente]
NOME DO REPRESENTANTE
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ANEXO IV
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
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ITEM

1

DESCRIÇÃO

QNT.
VALOR
QNT.
UNID HORAS
UNIT/HORA MESES
MENSAIS

Contratação
de
pessoa
jurídica
ou
equiparada,
atuante como empresa de
engenharia civil devidamente
regular perante o Conselho
Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, para
prestação de consultoria e
assessoria na elaboração de
Horas
projetos e acompanhamento
de obras in loco, com emissão
de boletim de medições,
relatório fotográfico e demais
atribuições
inerentes
a
condição de fiscal de obras,
para suprir as necessidades
da Secretaria de Obras do
Município de Trindade - PE

96

114,35

12

VALOR
TOTAL

131.731,20

1. Da Estimativa de Preço:
1.1. O Preço médio estimado é de R$ 131.731,20 (cento e trinta e um mil,
setecentos e trinta e um reais e vinte centavos).
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ANEXO II
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MINICIPAL DE TRINDADE
Departamento: Setor de compras

Relatório de Cotação: Assessoria de engenharia
Pesquisa realizada entre 17/03/2021 10:17:06 e 17/03/2021 10:11:18
Relatório gerado no dia 17/03/2021 13:29:07 (IP: 2804:55a4:14e:be00:28ac:7283:63e:d050)

Item 1: serviço engenharia
PREÇOS
3

QUANTIDADE
96

PREÇO ESTIMADO
R$ 114,35 (un)

TOTAL
R$ 10.977,60

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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Valor Global:

R$ 10.977,60

4

Valor do item em relação ao total

Quantidade de preços por item

1) serviço en...

3
2
100%
1
0
Item 1

Detalhamento dos Itens
Item 1: serviço engenharia
Preço Estimado: R$ 114,35 (un)

Média dos Preços Obtidos: R$ 114,35

Quantidade

Descrição

96 Horas

Contratação de pessoa jurídica ou equiparada, atuante como empresa de engenharia civil devidamente regular perante o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, para prestação de consultoria e assessoria na elaboração de projetos e acompanha
mento de obras in loco, com emissão de boletim de medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerente a condição de fis
cal de obras, para suprir as necessidades da Secretaria de Obras do Município de Trindade - PE
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Observação

R$ 114,35

Filtros Utilizados: Periodo: 17/03/2019 à 17/03/2021; Palavra Chave: Engenharia civil; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Data: 10/09/2020 10:00
Comando do Exército
Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Sudeste
SRP: SIM
2ªDivisão de Exército
Identificação: NºPregão:72020 / UASG:160498
2ºBatalhão de Caçadores
Lote/Item: 1/15
Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial
Ata: Link Ata
corretiva e/ou preventiva (Telhado)..
Adjudicação:
23/09/2020 14:27
Descrição: Serviço Engenharia - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
Homologação: 23/09/2020 16:55
COMPLEMENTARES
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
CatSer: 22225 - Serviço engenharia
.br
Quantidade: 550

1/2

Unidade: Hora
UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

26.353.108/0001-51

EMJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$ 100,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES *Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta) dias.os valores p
ropostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta o
u indiretamente no fornecimento dos bens
Endereço:
AVENIDA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 15

32.743.169/0001-28
* VENCEDOR *

Nome de Contato:
MATHEUS

Telefone:
(35) 3251-2003

Email:
emjcomercial@gmail.com

CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

R$ 120,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da p
roposta 180 dias
Endereço:
R PROF ALDO LOCATELLI, 355
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33.658.130/0001-75

Nome de Contato:
ERNANDES

Telefone:
(11) 2594-6513

Email:
cefas.servconst@gmail.com

FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

R$ 122,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. -Prazo de valid
ade da proposta: 180 dias.
Endereço:
R ALVARENGA PEIXOTO, 326

Nome de Contato:
CLAUDIO

Telefone:
(11) 3643-3615

Email:
licitacao@fielcomercio.com.br

2/2

MINISTÉRIO DA DEFESA
C omando do Exército
C omando Militar do Sudeste
2ªDivisão de Exército
2ºBatalhão de C açadores
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2020 (SRP)
Às 16:55 horas do dia 23 de setembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64084004568202051, Pregão nº 00007/2020.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 4.308.235,9000
Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 3.535.650,6830 .
Itens do grupo:
1 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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2 - C onfecção / Instalação - C alha
3 - C onfecção / Instalação - C alha
4 - C onfecção / Instalação - C alha
5 - C onfecção / Instalação - C alha
6 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
7 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
8 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
9 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
10 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
11 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
12 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
13 - Serviço Engenharia
14 - Serviços de Alvenaria
15 - Serviço Engenharia
16 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
17 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
18 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
19 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
20 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
21 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
22 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
23 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
24 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
25 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
26 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
27 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
28 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
29 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
30 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
31 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
32 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
33 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
34 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
35 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
36 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
37 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
38 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

39 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
40 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
41 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
42 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
43 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
44 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
45 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
46 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
47 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
48 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
49 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
50 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
51 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
52 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
53 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
54 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
55 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
56 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
57 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
58 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
59 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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60 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
61 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
62 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
63 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
64 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
65 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
66 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
67 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
68 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
69 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
70 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
71 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
72 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
73 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
74 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
75 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
76 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
77 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
78 - Serviço Engenharia
79 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
80 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
81 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
82 - Serviço Engenharia
83 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
84 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
85 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
86 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
87 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
88 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
89 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
90 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
91 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
92 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
93 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
94 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
95 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
96 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

97 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
98 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
99 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
100 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
101 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
102 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
103 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
104 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
105 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
106 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
107 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
108 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
109 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
110 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
111 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
112 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
113 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
114 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
115 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
116 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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117 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
118 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
119 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
120 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
121 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
122 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
123 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
124 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
125 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
126 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
127 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
128 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
129 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
130 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
131 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
132 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
133 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
134 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
135 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
136 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
137 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
138 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
139 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
140 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
141 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
142 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
143 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
144 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
145 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
146 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
147 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
148 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
149 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
150 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
151 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
152 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
153 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 3.823.411,2900
Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 2.695.963,0510 .
Itens do grupo:
154 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
155 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
156 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
157 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
158 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
159 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
160 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
161 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
162 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
163 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
164 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
165 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
166 - Serviço Engenharia
167 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
168 - Serviço Engenharia
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169 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
170 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
171 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
172 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
173 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
174 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
175 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
176 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
177 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
178 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
179 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
180 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
181 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
182 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
183 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
184 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
185 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
186 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
187 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
188 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
189 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
190 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
191 - Serviço Engenharia
192 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
193 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
194 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
195 - Serviço Engenharia
196 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
197 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
198 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
199 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
200 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
201 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
202 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
203 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
204 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
205 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

206 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
207 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
208 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
209 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
210 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
211 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
212 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
213 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
214 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
215 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
216 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
217 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
218 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
219 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
220 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
221 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
222 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
223 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
224 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
225 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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226 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
227 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
228 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
229 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
230 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
231 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
232 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
233 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
234 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
235 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
236 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
237 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
238 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
239 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
240 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
241 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
242 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
243 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
244 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
245 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

GRUPO 3
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 7.335.761,8000
Situação: Homologado
Adjudicado para: REAL FORTE MANUTENC AO PREDIAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 6.190.766,8000 .
Itens do grupo:
246 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
247 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
248 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
249 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
250 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
251 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
252 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
253 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
254 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
255 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
256 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

257 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
258 - Serviço Engenharia
259 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
260 - Serviço Engenharia
261 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
262 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
263 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
264 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
265 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
266 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
267 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
268 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
269 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
270 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
271 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
272 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
273 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
274 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
275 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
276 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
277 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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278 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
279 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
280 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
281 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
282 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
283 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
284 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
285 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
286 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
287 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
288 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
289 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
290 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
291 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
292 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
293 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
294 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
295 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
296 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
297 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
298 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
299 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
300 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
301 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
302 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
303 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
304 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
305 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
306 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
307 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
308 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
309 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
310 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
311 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
312 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
313 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
314 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

315 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
316 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
317 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
318 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
319 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
320 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
321 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
322 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
323 - Serviço Engenharia
324 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
325 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
326 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
327 - Serviço Engenharia
328 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
329 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
330 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
331 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
332 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
333 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
334 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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335 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
336 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
337 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
338 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
339 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
340 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
341 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
342 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
343 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
344 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
345 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
346 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
347 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
348 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
349 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
350 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
351 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
352 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
353 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
354 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
355 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
356 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
357 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
358 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
359 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
360 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
361 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
362 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
363 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
364 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
365 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
366 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
367 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
368 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
369 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
370 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
371 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
372 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

373 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
374 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
375 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
376 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
377 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
378 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
379 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
380 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
381 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
382 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
383 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
384 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
385 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
386 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
387 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
388 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
389 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
390 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
391 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
392 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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393 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
394 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
395 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
396 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
397 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
398 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

GRUPO 4
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 5.210.630,8000
Situação: Homologado
Adjudicado para: EMJ C OMERC IAL E SERVIC OS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 3.891.366,0000 .
Itens do grupo:
399 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
400 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
401 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
402 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
403 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
404 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
405 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
406 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
407 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
408 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
409 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
410 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
411 - Serviço Engenharia
412 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
413 - Serviço Engenharia
414 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
415 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
416 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
417 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
418 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
419 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
420 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
421 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
422 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
423 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

424 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
425 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
426 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
427 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
428 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
429 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
430 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
431 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
432 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
433 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
434 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
435 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
436 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
437 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
438 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
439 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
440 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
441 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
442 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
443 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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444 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
445 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
446 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
447 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
448 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
449 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
450 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
451 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
452 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
453 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
454 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
455 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
456 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
457 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
458 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
459 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
460 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
461 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
462 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
463 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
464 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
465 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
466 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
467 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
468 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
469 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
470 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
471 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
472 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
473 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
474 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
475 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
476 - Serviço Engenharia
477 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
478 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
479 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
480 - Serviço Engenharia
481 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

482 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
483 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
484 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
485 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
486 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
487 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
488 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
489 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
490 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
491 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
492 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
493 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
494 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
495 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
496 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
497 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
498 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
499 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
500 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
501 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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502 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
503 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
504 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
505 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
506 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
507 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
508 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
509 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
510 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
511 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
512 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
513 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
514 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
515 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
516 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
517 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
518 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
519 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
520 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
521 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
522 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
523 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
524 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
525 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
526 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
527 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
528 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
529 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
530 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
531 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
532 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
533 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
534 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
535 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
536 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
537 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
538 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado

539 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
540 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
541 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
542 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
543 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
544 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
545 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
546 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
547 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
548 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
549 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
550 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
551 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
552 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
553 - C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
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Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
Descrição Complementar: AMARRAÇ ÃO DE TELHAS C ERÂMIC AS OU DE C ONC RETO. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,1400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 2,5100 e a quantidade de 20.000 Unidade .
Eventos do Item
Evento
Data
Adjudicado 23/09/2020
14:27:28
23/09/2020
Homologado
16:55:57

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 2,5100

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: C onfecção / Instalação - C alha
Descrição Complementar: C ALHA DE BEIRAL, SEMIC IRC ULAR DE PVC , DIAMETRO 125 MM, INC LUINDO C ABEC EIRAS, EMENDAS, BOC AIS, SUPORTES E
VEDAÇ ÕES, EXC LUINDO C ONDUTORES, INC LUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 62,9300
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 61,3312 e a quantidade de 500 Metro linear .
Eventos do Item
Evento
Data
Adjudicado 23/09/2020
14:27:28
Homologado 23/09/2020
16:55:57

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 61,3312

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: C onfecção / Instalação - C alha
Descrição Complementar: C ALHA EM C HAPA DE AÇ O GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 C M, INC LUSO TRANSPORTE VERTIC AL.
AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.200
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 137,4300
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 109,9400 e a quantidade de 1.200 Metro linear .
Eventos do Item
Evento
Data
23/09/2020
Adjudicado
14:27:28
Homologado 23/09/2020
16:55:58

Nome
JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 109,9400

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: C onfecção / Instalação - C alha
Descrição Complementar: C ALHA EM C HAPA DE AÇ O GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 C M, INC LUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 52,4600
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 41,9700 e a quantidade de 1.000 Metro linear .
Eventos do Item
Evento
Data
Adjudicado 23/09/2020
14:27:28
23/09/2020
Homologado
16:55:58

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 41,9700

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: C onfecção / Instalação - C alha
Descrição Complementar: C ALHA EM C HAPA DE AÇ O GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 C M, INC LUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 71,5900
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 57,2700 e a quantidade de 1.000 Metro linear .
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Eventos do Item
Evento
Data
Adjudicado 23/09/2020
14:27:28
Homologado 23/09/2020
16:55:58

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 57,2700

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
Descrição Complementar: C UMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA C ERÂMIC A EMBOÇ ADA C OM ARGAMASSA TRAÇ O 1:2:9 (C IMENTO, C AL E AREIA), PARA
TELHADOS C OM MAIS DE 2 ÁGUAS, INC LUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 36,7600
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 29,4100 e a quantidade de 500 Metro linear .
Eventos do Item
Evento
Data
23/09/2020
Adjudicado
14:27:28
Homologado 23/09/2020
16:55:58

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 29,4100

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
Descrição Complementar: C UMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE C ONC RETO EMBOÇ ADA C OM ARGAMASSA TRAÇ O 1:2:9 (C IMENTO, C AL E AREIA), PARA
TELHADOS C OM MAIS DE 2 ÁGUAS, INC LUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 47,6300
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 47,6300 e a quantidade de 500 Metro linear .
Eventos do Item
Evento
Data
23/09/2020
Adjudicado
14:27:28
Homologado 23/09/2020
16:55:58

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 47,6300

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
Descrição Complementar: C UMEEIRA PARA TELHA C ERÂMIC A EMBOÇ ADA C OM ARGAMASSA TRAÇ O 1:2:9 (C IMENTO, C AL E AREIA) PARA TELHADOS C OM ATÉ
2 ÁGUAS, INC LUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 28,9400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 28,9400 e a quantidade de 500 Metro linear .

Eventos do Item
Evento
Data
23/09/2020
Adjudicado
14:27:28
23/09/2020
Homologado
16:55:58

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 28,9400

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 9 - GRUPO 1
Descrição: C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
Descrição Complementar: C UMEEIRA PARA TELHA DE C ONC RETO EMBOÇ ADA C OM ARGAMASSA TRAÇ O 1:2:9 (C IMENTO, C AL E AREIA) PARA TELHADOS C OM
ATÉ 2 ÁGUAS, INC LUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 39,8100
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 39,8100 e a quantidade de 500 Metro linear .
Eventos do Item
Evento
Data
Adjudicado 23/09/2020
14:27:28
23/09/2020
Homologado
16:55:58

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 39,8100

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2AA3-E9F7-2EB5-F2D2.

Item: 10 - GRUPO 1
Descrição: C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
Descrição Complementar: C UMEEIRA PARA TELHA DE FIBROC IMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INC LUSO AC ESSÓRIOS DE FIXAÇ ÃO E IÇ AMENTO. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 115,2400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 92,1900 e a quantidade de 500 Metro linear .
Eventos do Item
Evento
Data
23/09/2020
Adjudicado
14:27:28
Homologado 23/09/2020
16:55:59

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 92,1900

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 11 - GRUPO 1
Descrição: C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
Descrição Complementar: C UMEEIRA PARA TELHA DE FIBROC IMENTO ONDULADA E = 6 MM, INC LUSO AC ESSÓRIOS DE FIXAÇ ÃO E IÇ AMENTO. AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 48,0900
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 38,4700 e a quantidade de 500 Metro linear .
Eventos do Item
Evento
Data
23/09/2020
Adjudicado
14:27:28
23/09/2020
Homologado
16:55:59

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 38,4700

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 12 - GRUPO 1
Descrição: C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
Descrição Complementar: C UMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROC IMENTO, E = 6 MM, INC LUSO AC ESSÓRIOS DE FIXAÇ ÃO E IÇ AMENTO.
AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Metro linear
Valor Máximo Aceitável: R$ 45,8200
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 36,6600 e a quantidade de 500 Metro linear .
Eventos do Item
Evento
Data
Adjudicado 23/09/2020
14:27:28
23/09/2020
Homologado
16:55:59

Nome
JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 36,6600

Item: 13 - GRUPO 1
Descrição: Serviço Engenharia
Descrição Complementar: DESENHISTA PROJETISTA C OM ENC ARGOS C OMPLEMENTARES
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Hora
Valor Máximo Aceitável: R$ 93,5100
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 74,8100 e a quantidade de 500 Hora .
Eventos do Item
Evento
Data
Adjudicado 23/09/2020
14:27:28
23/09/2020
Homologado
16:55:59

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 74,8100

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 14 - GRUPO 1
Descrição: Serviços de Alvenaria
Descrição Complementar: EMBOÇ AMENTO C OM ARGAMASSA TRAÇ O 1:2:9 (C IMENTO, C AL E AREIA). AF_07/2019
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 28,0900
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 22,4700 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2AA3-E9F7-2EB5-F2D2.

Eventos do Item
Evento
Data
Adjudicado 23/09/2020
14:27:28
Homologado 23/09/2020
16:55:59

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 22,4700

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 15 - GRUPO 1
Descrição: Serviço Engenharia
Descrição Complementar: ENGENHEIRO C IVIL DE OBRA PLENO C OM ENC ARGOS C OMPLEMENTARES
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 550
Unidade de fornecimento: Hora
Valor Máximo Aceitável: R$ 137,1900
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 120,9509 e a quantidade de 550 Hora .
Eventos do Item
Evento
Data
23/09/2020
Adjudicado
14:27:28
Homologado

23/09/2020
16:55:59

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 120,9509

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ

Item: 16 - GRUPO 1
Descrição: C onstrução / Manutenção / Reforma - Telhado
Descrição Complementar: FABRIC AÇ ÃO E INSTALAÇ ÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS C OM ATÉ 2 ÁGUAS E
PARA TELHA C ERÂMIC A OU DE C ONC RETO, INC LUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_12/2015
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 400
Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 33,9900
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 33,9900 e a quantidade de 400 Metro quadrado .
Eventos do Item
Evento
Data
Adjudicado 23/09/2020
14:27:28
Homologado 23/09/2020
16:55:59

Nome
-

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C EFAS SERVIC OS E C ONSTRUC OES EIRELI,
C NPJ/C PF:32.743.169/0001-28, Melhor lance : R$ 33,9900

JOSE ROBERTO DE
VASC ONC ELLOS C RUZ
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Hash do Documento
758B7C841E599F86A3A3298D1E4BBBFADA8D429F23F840566DA27FFEABB989DC
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DESPACHO CONJUNTO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DESPACHO AO CORPO JURÍDICO

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8BFD-5044-A152-A2D1.

SOLICITANTE: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
ASSINATURA:

2AA3-E9F7-2EB5-F2D2

OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica ou equiparada, atuante como empresa
de engenharia civil devidamente regular perante o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA, para prestação de consultoria e
assessoria na elaboração de projetos e acompanhamento de obras in
loco, com emissão de boletim de medições, relatório fotográfico e
demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras, para suprir
as necessidades da Secretaria de Obras do Município de Trindade PE

Processo Administrativo: 021/2021
A Ilma. Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, Presidente
da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Trindade/PE e seus Fundos, conforme Decreto 015/2021, na forma da lei, etc. passa a
autuar o presente processo administrativo com o número grafado em tela, e a partir deste,
para a iniciar o procedimento autorizado pelo expediente acostados aos autos do processo.
Pelo presente despacho, indo assinado por mim, em seu
cumprimento, a autuação do presente certame administrativo e despacho para análise
jurídica por meio do corpo jurídico designado para tal finalidade, devendo apreciar as
minutas expedidas pelo Solicitante e deferir ou indeferir nos termos da lei.
O despacho à assessoria jurídica se dá através do e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br, considerando para todos os fins a data de envio como
protocolo oficial.
Trindade/PE, 17 de março de 2021.
(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL e Pregoeiro
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30/03/2021

Parecer Jurídico - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

Parecer Jurídico
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Comissão de Licitações e Pregoeiro
bruna-siqueira1@live.com

Parecer Jurídico
19/03/2021 | 13:32
19/03/2021 | 13:32

Senhora;
Venho solicitar Parecer Jurídico nos termos do Parágrafo único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993, para o Processo administrativo
nº 017/2021.
1 - Termo de Referências, assinado no portaldeassinaturas.com.br, chave:
2 - Autuação do Processo, assinado no portaldeassinaturas.com.br, chave:

F82B-2726-7CBA-2192
5284-B793-4939-6D73

Respeitosamente,
Renata Lins
Pregoeira.

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=22eaf7526d19908627711d6f1fd2eeef#/webmail/0//SENT/page:1/MzM2OQ
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CONSULENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
ASSUNTO: ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO.
REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 021/2021.

DOS FATOS

Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Rochelly Ferreira Sousa Siqueira, CPF 084.793.144-78, Advogada OAB-PE 39.154.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 07B3-D2FF-72D1-9572.

FELIX E HERCULANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Avenida República do Líbano, n° 251, sala 2003 torre A, Pina,
Recife, CEP 51.110-160, representada pelo Senhor Yuri Azevedo Herculano,
brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na OAB-PE nº
28.018, portador do CPF de nº 148.154254-00, Residente e domiciliado na cidade de
Recife/PE, qualificado nos autos, da inexigibilidade de Licitação nº 002/2021, Contrato
nº 010/2021 firmado com a Prefeitura Municipal de Trindade/PE, assinado
digitalmente, no sitio www.portaldeassinaturas.com.br, chave de segurança: 5FAB D731-F948-BCE9, qualifica para assinar o presente Parecer Jurídico o Dr. Antonio
Joaquim Ribeiro Junior, OAB-PE nº 28.712 e Dra. Bruna Rochelly Ferreira Sousa
Siqueira, OAB-PE nº 39.154, visando atender o ensejo do art. 38, parágrafo único da
Lei Federal nº 8.666/1993, nos termos que se segue:

Encaminha-nos à Comissão Permanente de Licitações, o Processo
Administrativo, atuando sob n.º 021/2021 organizado nos termos do caput do art. 38,
da lei 8.666/93 – LLC. Através de despacho assinado digitalmente no
portaldeassinatura.com.br, pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações e
Pregoeira, Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, tendo como chave de acesso:
8BFD-5044-A152-A2D1 e peça inicial expedido pela Excelentíssima Senhora Helbe
da Silva Rodrigues Nascimento, Prefeita Municipal, tendo como chave de acesso:
2AA3-E9F7-2EB5-F2D2, cujo objeto é a: Contratação de pessoa jurídica ou
equiparada, atuante como empresa de engenharia civil devidamente regular
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, para
prestação de consultoria e assessoria na elaboração de projetos e
acompanhamento de obras in loco, com emissão de boletim de medições,
relatório fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de
obras, para suprir as necessidades da Secretaria de Obras do Município de
Trindade - PE.
Importa registrar, de início, que o presente parecer se dá sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e
oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de Trindade/PE,
nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa, tendo
em vista o Poder Discricionário do responsável direto.
Assim, por força do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, passa-se a
realizar a análise jurídica.

DO MÉRITO

Para instruir os autos, foi juntado o Termo de Referência, descrevendo o
serviço a ser prestado, devidamente fundamentado, e da Minuta do Edital, préelaborada pela autoridade competente ordenadora de despesa.
Avenida República do Líbano, 251, Empresarial Rio Mar Trade Center – Torre 1 – Salas 2003/2004, Recife-PE, CEP: 51110-160
www.gcfh.adv.br Fones: (81) 3072.9985 / 98339.1268 – E-mail: jessica@gcfh.adv.br
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Em relação às cotações de preços, é interessante anotar que o Tribunal de
Contas da União estabeleceu critérios relevantes para a verificação dos valores de
mercado nos seguintes termos:

Percebe-se que, no caso, não foram utilizados parâmetros que possam
comprometer a aquisição, notadamente porque os preços de referên cia são obtidos
por meio do Banco de Preços.
Por se tratar de contratação de serviços comuns, a modalidade pregão é
recomendável, sobretudo por proporcionar maior economia ao erário, vez que permite
a apresentação de lances sucessivos a fim de se alcançar o menor e melhor preço.
Sobretudo, norteiam os procedimentos licitatórios os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo,
economicidade, como já mencionado, competitividade e eficiência (art. 37 da
Constituição Federal; art.3º da Lei 8.666/93). In casu, pode-se dizer que na
modalidade de licitação Pregão Eletrônico (Regulamentada pela Lei 10.520/2002,)
primeiro se verificam os envelopes contendo as propostas, seguindo-se de lance
orais, em que prevalece o menor preço. Apenas posteriormente será analisado o
envelope de habilitação, da empresa que apresentar a melhor proposta. Nesse
ínterim, pode ocorrer a avaliação de amostras, caso o edital assim o preveja.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Rochelly Ferreira Sousa Siqueira, CPF 084.793.144-78, Advogada OAB-PE 39.154.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 07B3-D2FF-72D1-9572.

“(...) a jurisprudência do TCU é no sentido de que
antes da fase externa da licitação há que se fazer
pesquisa de preço para que se obtenha, no mínimo,
três orçamentos de fornecedores distintos.” TCU,
Acórdão n.º 3.026/2010 – Plenário.

Demais disso, a adoção do sistema de registro de preços se coaduna com
o poder normativo do art. 15, II, da Lei 8.666/93, notadamente porque essa, sempre
que possível, deve ser a opção da Administração Pública.

Verifica-se que a instauração ocorreu de acordo com o que determina a
legislação de regência. No caso específico da ausência de dotação orçamentária, não
se está diante de qualquer irregularidade. Em verdade, o Tribunal de Contas da União,
ao se manifestar sobre a matéria, decidiu que ela (a dotação orçamentária) somente
será exigível no momento da formalização do contrato (Acórdãos TCU 3.146/2004Primeira Câmara e 1.279/2008-Plenário).
O edital, por sua vez, seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei
Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, como
a seguir será explanado:
I.
II.
III.
IV.
V.

Definição do objeto de forma clara e sucinta, sem particularidades
exageradas;
Local onde poderá ser adquirido o edital;
Local, data e horário para abertura da sessão;
Condições para participação;
Critérios para julgamento;

Avenida República do Líbano, 251, Empresarial Rio Mar Trade Center – Torre 1 – Salas 2003/2004, Recife-PE, CEP: 51110-160
www.gcfh.adv.br Fones: (81) 3072.9985 / 98339.1268 – E-mail: jessica@gcfh.adv.br

2

VI.
VII.
VIII.
IX.

Condições de pagamento;
Prazo e condições para a assinatura do contrato;
Sanções para o caso de inadimplemento;
Outras especificações ou peculiaridades da licitação;

Feitos os exames necessários, verifica-se que o edital atendeu a todos os
requisitos acima elencados.
No que concerne ao tipo de licitação, tem-se que estar de acordo com a
legislação e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Rochelly Ferreira Sousa Siqueira, CPF 084.793.144-78, Advogada OAB-PE 39.154.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 07B3-D2FF-72D1-9572.

A utilização da modalidade pregão é possível, nos
termos da Lei nº 10.520/2002, sempre que o objeto
da contratação for padronizável e disponível no
mercado, independentemente de sua complexidade.
Acórdão 2172/2008 Plenário (Sumário).

No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade
escolhida, ou seja, o Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto por item, ao amparo
da Lei nº. 10.520, conforme dispositivos abaixo transcritos, haja vista tratar-se de
serviços comuns, ou seja, “... cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”,
observemos o que dispõe a legislação:
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns
poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão,
que será regida por esta lei.
Parágrafo Único. Consideram-se bens e serviços
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles
cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.
Dessarte, o manifesto deve apresentar as quantidades máxima e mínima
que o ente poderá vir a adquirir. Tais valores, entretanto, não podem ser definidos
com base em arbitrariedade ou discricionariedade. Antes, há de se elaborar
expectativas de consumo confiáveis, reais, factíveis. A este propósito, confira-se lição
de Marçal Justen Filho:

“Em uma licitação comum, a Administração tem o
dever de fixar, no ato convocatório, as quantidades e
as qualidades dos produtos que contratará. A redução
ou ampliação de quantidades estão sujeitas aos
limites do art. 65, § 1º. A alteração da qualidade não
poderá alterar substancialmente o objeto licitado.
Num sistema de registro de preços, a Administração
estima
quantidades
máximas
e
mínimas.
Posteriormente, estará autorizada a contratar as
quantidades que forem adequadas à satisfação das
necessidades
coletivas. Isso
não
significa
discricionariedade na fixação de quantitativos, tal
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como se apontará abaixo. Não se admitem
quantificações indeterminadas nem a remessa da
fixação do quantitativo à escolha subjetiva da
Administração.” - JUSTEN FILHO,
Marçal.
Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. São Paulo: Dialética, 2010, p. 193.

No entanto, o instrumento de contrato será sempre obrigatório quando os
valores envolvidos, no momento da utilização da Ata de Registro de Preços, se
encaixarem nas hipóteses de concorrência e de tomada de preços (TCU, Acórdão nº
1.359/2011-Plenário) ou quando, para qualquer valor, resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica (art. 62, §4o, da Lei 8.666/93).
Demais disso, insta salientar que os documentos que formalizam o vínculo
contratual, os aditivos e demais ajustes, bem como a ata de registro de preços,
deverão ser anexados ao processo, porquanto ele é único e indivisível, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da União (Decisão 955/2002-Plenário e Acórdãos
1300/2003-Primeira Câmara, 216/2007-Plenário, 338/2008-Plenário).
Ressalta-se, ainda, que a pretensa contratação se encontra justificada,
instrumento este que foi devidamente aprovado pela autoridade competente.
CONCLUSÃO

Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Rochelly Ferreira Sousa Siqueira, CPF 084.793.144-78, Advogada OAB-PE 39.154.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 07B3-D2FF-72D1-9572.

Ao examinar a minuta do contrato, percebe-se o atendimento ao disposto
no art. 55 e seguintes da Lei 8.666/93. Cumpre asseverar, por oportuno, que, quando
se trata de Registro de Preço, o art. 15, do Decreto 7.892/2013, dispõe que a
contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666,
de 1993. Assim, compete à Administração, de acordo com o exercício do poder
discricionário, escolher o meio mais adequado para a formalização do vínculo.

Há de se atentar, por fim, para o prazo legal não inferior a 8 (oito) dias úteis,
apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso (art. 4º, V, da Lei
10.520/02 e Decreto Municipal 109 DE 24 DE AGOSTO DE 2020 art. 21)
Posto isso, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à
conveniência e oportunidade da prática do ato administrativo, opino pela
APROVAÇÃO da minuta do edital e seus anexos, desde que atendidas às
recomendações constantes deste parecer.
É o parecer, salvo melhor juízo

Trindade/PE, 30 de março de 2021.

[assinado digitalmente]
Dra. BRUNA ROCHELLY FERREIRA SOUSA SIQUEIRA
OAB-PE nº 39.154
Avenida República do Líbano, 251, Empresarial Rio Mar Trade Center – Torre 1 – Salas 2003/2004, Recife-PE, CEP: 51110-160
www.gcfh.adv.br Fones: (81) 3072.9985 / 98339.1268 – E-mail: jessica@gcfh.adv.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS
Processo administrativo N. º 021/2021
Pregão eletrônico N. º 012/2021
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O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna público o presente certame nos termos
que se segue:
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. O presente certame será processado em estrita observância a legislação a
seguir:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de pessoa jurídica ou equiparada,
atuante como empresa de engenharia civil devidamente regular perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, para prestação de
consultoria e assessoria na elaboração de projetos e acompanhamento de
obras in loco, com emissão de boletim de medições, relatório fotográfico e
demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras, para suprir as
necessidades da Secretaria de Obras do Município de Trindade - PE.
2.2. O detalhamento do objeto se encontra no ANEXO IV deste instrumento
como também nas obrigações da contratada delineados no instrumento
do contrato.
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2.3. Esta licitação não é exclusiva para Microempreendedor Individual – MEI,
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art.
48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006.
3. DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO
3.1. A licitação será processada pela modalidade Pregão, no módulo
eletrônico, julgamento aberto, critério maior desconto em percentual.
3.2. As sessões ocorrerão por meio do Portal de Compras do Banco do Brasil
S.A, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, respeitando as datas e
horários a seguir nos termos do caput do art. 53 do Decreto Federal
10.024/2020, podendo ocorrer atrasos devidos a problemas técnicos que
será informado em registro de mensagem via sistema licitacoes-e.
3.2.1. O início de acolhimento das propostas ocorrerá no dia 12 de abril
de 2021, às 08 h 00 min. (Oito horas);
3.2.2. A abertura das propostas ocorrerá no dia 16 de abril de 2021, às 10
h 00 min. (Dez horas);
3.2.3. A disputa ocorrerá no dia 16 de abril de 2021, às 10 h 15 min. (Dez
horas e quinze minutos);
3.2.3.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação, nos termos do caput do art. 53 do
Decreto Federal 10.024/2020 e regulamentação municipal
correlata.
4. DOS ANEXOS
4.1. Constituem anexos e partes inseparáveis do presente instrumento
convocatório:
I. Declaração consolidada de desimpedimento;
II. Minuta da Proposta de Preço:
III. Minuta do Instrumento Contratual;
IV. Descrição detalhada do Objeto.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil anexo a este instrumento.
6. DA INAPTIDÃO
6.1. Estão permitidas a participação neste certame as Pessoas Jurídicas:
6.1.1. Que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão, comprovando através do Objeto Social;
6.1.1.1. É facultado a consulta pelo Pregoeiro no Sítio Oficial da
Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, a fim de
verificar a compreensão e abrangência dos CNAE.
6.1.2. Registradas na Junta comercial de qualquer unidade da
federação;
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6.1.3. Devidamente registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A.
6.1.4. As Pessoas Físicas Equiparadas a Pessoas Jurídicas com o
registro comercial ativo nos termos do art. 28, inciso II, da Lei
nº 8.666/93,
expedido
em
conformidade
com
os
artigos 967 e 968 do Código Civil e os Microempreendedores
Individuais – MEI, nos termos do art. 966 do Código Civil
Brasileiro, Resolução nº 16/2009 do Comitê para Gestão da Rede
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – CGSIM e Lei Complementar 123/2006.
6.2. Estão inaptas a participação neste certame:
6.2.1. Empresas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de
contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação,
conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;
6.2.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
6.2.4. Empresas não registradas na Junta Comercial;
6.2.5. Empresas não registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A;
6.2.6. Pessoas Jurídicas cujos sócios ou administradores sejam
empregados ou servidores da entidade promotora deste certame,
conforme vedação estabelecida no art. 9º, inciso III, da Lei nº
8.666/1993 (Vide, Acórdão 1198/2007 Plenário /Sumário);
6.2.7. Pessoas Físicas não equiparadas a Pessoa Jurídica;
6.2.8. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do
Governo Federal;
6.2.9. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas com a Contratante;
6.2.10. Pessoas jurídicas que não explorem atividade compatível com o
objeto desta licitação;
6.2.11. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição;
6.2.12. Sociedades Cooperativas, conforme Termo de Conciliação Judicial
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, de 5 de
junho de 2003 e Instrução Normativa SGMPDG Nº 5 de 25 de maio
de 2017 com as alterações da IN n.º 7 de 20 de setembro de 2018;
7. DO SUPORTE DOS DOCUMENTOS
7.1.
Os documentos para compor todas as fases dos certames serão
apresentados em:
7.1.1. Arquivo digital legível de certidão de inteiro teor com código de
validação via internet emitidos pelo órgão competente;
7.1.2. Certidão emitida pelo órgão competente com código de validade para
consulta via internet.
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7.1.3. Documentos de qualquer natureza, que não contenha código de
autenticidade na internet deverá ser fornecido em arquivo digital
legível e autenticado por cartório digital competente nos termos do
art. 7º, inc. V da Lei Federal nº 8.935/94 e Ato de Provimento nº 100,
do Conselho Nacional de Justiça;
7.1.4. Os documentos a serem produzidos pela proponente deverá ser
apresentada, digitada de forma clara, em língua portuguesa do Brasil,
em formato *.pdf, preferencialmente pesquisável, papel de tamanho
referencial A4 (210x297mm)1, datada e assinada digitalmente,
respeitando os seguintes critérios:
7.1.5. Assinatura externa – Padrão CADES, manifesto PADES, através
do website que se possa consultar o inteiro teor do documento,
com uso de certificado digital homologado pela ICP-Brasil, tipo
A1 ou A3 da Pessoa Jurídica ou do seu sócio administrador
Pessoa Física, ou de Bastante Procurador nos termos deste
instrumento e das Medidas Provisórias 2.200-2 e Lei Federal
14.063/2020, margem esquerda e/ou rodapé informações sobre
o signatário, e no final documentos contendo data e hora da
assinatura e hast de segurança;
7.1.5.1. Não será aceito autenticação de documento mesmo através
de certificação qualificado ICP-Brasil, que não se possa
consultar versão para impressão em inteiro teor, através de
código único de segurança e consulta on-line por meio da
internet.
7.1.6. Para os fins deste certame, somente será reconhecido como
assinada digital, a assinatura qualificada nos termos do art. 2º,
III da Lei Federal 14.063/2020 e Medida Provisória 2.200-2 de
24 de agosto de 2001.
7.2.
Todos as peças tais como: Pedido de impugnação, recursos, Atas,
Contratos, editais, e quaisquer peças que venha a ser adicionada aos
autos será processada por meio digital, e quando inexistir a
possibilidade, será confeccionada em papel, digitalizada e dado fé por
servidor público ou cartório digital e acostada aos autos;
7.3.
Todas as peças deverão ser anexadas no ambiente apropriado do
software nos termos do caput do art. 26 do Decreto Federal
10.024/2019, sendo permitido a inclusão do arquivo chave do software
de armazenamento e assinatura digital em nuvem, e vetado a inclusão
de links para base de armazenamento on-line que não seja assinador
com tecnologia ICP-Brasil ou chaves autorizadas pela ICP-Brasil.
8. DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
8.1. É de total responsabilidade da proponente:
8.1.1. Dispor de internet de qualidade, com estabilidade de banda de
upload e download para acesso ao portal de licitações do banco
do Brasil, o www.licitacoes-e.com.br, sendo de sua
responsabilidade identificar dentro de sua estrutura de
tecnologia da Informação o melhor plano;
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8.1.2.

Possuir certificado digital homologado pela ICP-Brasil, tipo A1
ou A3 da Pessoa Jurídica ou do seu sócio administrador Pessoa
Física, ou de Bastante Procurador nos termos deste instrumento
e das Medidas Provisórias 2.200-2 e 983/2020;
8.1.3. Possuir cadastro em sites de assinatura de documentos on-line
com armazenamento de arquivo em nuvem para consulta a
posterior;
8.1.4. Autenticar seus documentos junto a um cartório de registro
digital nos termos do Provimento nº 100/2020 do Conselho
Nacional de Justiça/CNJ;
8.1.5. Possuir software de manipulação de *.pdf, para manipular
arquivos, tornando-os pesquisável e comprimidos com qualidade
para fins de atender os critérios de aceitação do sítio licitacoese.com.br.
9. DO CREDENCIAMENTO
9.1. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais e neste Pregão, nos
termos do art. 9º ao 11 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
9.2. A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br, observado o seguinte:
9.2.1. O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
sistema eletrônico, nos termos do art. 9º, § 1º do Decreto Federal
nº 10.024/2019, que será disponibilizada pelo Banco do Brasil
S.A. sem qualquer interferência da licitante, cabendo ao
respectivo Banco realizar as cobranças que entender necessário
dentro de seu programa de vendas de produtos e software.
9.2.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.
9.2.3. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o
provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos
praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
9.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
9.4. A proponente responsabilizar-se-á por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.
9.5. Considera-se credenciado para o presente Certame a empresa que
registrar ao menos um lance na proposta de preço, e ainda atender os
demais critérios previstos neste instrumento.
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9.6.

É de total responsabilidade da Proponente o uso da Chave de acesso ao
sistema licitacoes-e, não podendo eximir-se de negócios realizado no
eventual uso indevido das chaves de acesso por terceiros.
10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA
10.1. Da Apresentação da proposta de Preço
10.1.1. A participação no Pregão Eletrônico ocorrerá mediante digitação de
senha privativa da licitante e subsequente indexação da proposta de
preços e documentos de habilitação no sistema on-line do Banco do
Brasil S.A. licitacoes-e.com.br, observadas as condições definidas
nesta Seção.
10.1.2. A proposta de preços deverá ser formulada de acordo com o Anexos
II do Edital e com as especificações detalhadas do objeto, até a data
e hora marcadas para a abertura da sessão pública, exclusivamente
por
meio
eletrônico,
quando,
então,
encerrar-se-á,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
10.1.3. O valor em moeda corrente ou o produto extraído do percentual de
desconto ou ofertado deverá ser calculado com seis casas decimais,
sempre com arredondamento para baixo.
10.1.4. A proposta deverá se apresentar nos termos deste instrumento, com
os preços iniciais, em formato *.pdf ou *.pdf/A no campo ‘Incluir
documentos’, podendo ser indicado como válidos para todos os itens.
10.1.5. A não inclusão da proposta de preço nos termos deste instrumento
é motivo para imediata desclassificação da proponente.
10.1.6. Será desclassificada o item que apresentar preços divergentes;
10.1.7. Será considerando como não recebido o envio de arquivo não
assinado digitalmente nos termos deste instrumento.
10.2. Da elaboração da proposta:
10.2.1. Indicar a Razão Social, conforme Inscrição na Receita Federal do
Brasil contido nos Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863 de
27 de dezembro de 2019;
10.2.2. O número da Licitação e do processo Administrativo;
10.2.3. O Número do NIRE indicado pela Junta Comercial no respectivo
Contrato Social, Inscrição Individual ou Registro no MEI.
10.2.4. As descrições e características especificadas do objeto, item a
item, onde deverão obedecer à mesma sequência utilizada para
descrever as especificações exigidas, conforme Anexo IV, sendo
desclassificada proposta desorganizada e desleixada, em
especial, que não tenha formatação e não faça uso do português
vernáculo, ou faça uso de termos e expressões esdrúxulas ou
desrespeitosa;
10.2.5. Preço unitário e total em real (R$), do objeto, com 06 (seis) casas
decimais para preços unitários e mínimo de 02 (duas) casas
decimais para preços globais, conforme especificações,
obrigatoriamente em algarismos arábicos. Se o resultado for
inconsistente a licitante será desclassificada;
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10.2.6. Deverão estar incluídos no preço total ofertado todos os custos e
encargos que venham incidir na execução do objeto, abrangendo,
assim, todos os custos necessários à execução do objeto em
perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições
durante o prazo de contrato, devendo os mesmos serem
detalhados na composição de custo.
10.2.7. Validade mínima de 60 (sessenta dias) corridos, a contar da data
da primeira sessão de licitação, respeitando o § 3º do art. 64 da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2.8. A proposta deverá conter as especificações próprias de cada
itens, respeitando as especificações do Anexo IV deste
instrumento convocatório, devendo conter junto a descrição
detalhada, a marca, fabricante, modelo e série quando houver
nos termos do art. 1º, § 2º, V da Lei Federal nº 14.065/2020.
10.2.9. Indicar a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, para cada
item;
10.2.10.Indicar o Código do Registro na Anvisa para cada Item;
10.2.11.Dados Bancários da Pessoa Jurídica, contendo: Agência, Conta
Corrente, Operação se houver nome da instituição bancária com
o respectivo código definido pelo FEBRABAN;
10.2.12.Data e local da assinatura digital da proposta;
10.2.13.Assinatura do responsável legal da empresa ou o representante
credenciado para este ato de forma digital, nos termos deste
Instrumento, com indicação do CPF e e-mail pessoal.
10.3. Da composição de custos
10.3.1. Apresentar Composição de Preço para cada item em estrita
obediência ao acórdão nº 2.341/2020, Plenário/TCU: ‘O edital
do certame deve exigir dos licitantes a apresentação de planilha
que expressem a composição de todos os custos unitários, sob
pena de afronto ao art. 7º, § 2º, inciso II da Lei [Federal]
8.666/1993’., respeitando os seguintes critérios de cada bloco.
10.3.2. A planilha deverá ser desenhada com no mínimo três colunas,
conforme modelo na minuta da proposta, e nela deverá conter as
informações e indicação do bloco, coluna do valor unitário e sua
correspondência em percentual, e coluna do valor total e sua
correspondência em percentual;
10.3.3. Havendo divergência entre as informações desta cláusula e a
minuta da proposta (anexo II), permanece válida da contida do
corpo do edital.
10.3.4. Em anexo a proposta, deverá ser juntado documentação
complementar que comprove ou justifique os valores indicados,
incluindo documentos referenciais, peças contábeis, notas
fiscais e demais informações legitimas.
10.3.4.1. Bloco A – Informações Básicas.
10.3.4.1.1. Conter o item em conformidade com a sequência do
anexo IV;
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10.3.4.1.2.

Conter a descrição detalhada em conformidade com a
disponível no anexo IV, podendo ser acrescido
informações complementares, tais como Código
CGREM, princípio ativo, classe terapêutica, tarja,
laboratório e outras informações complementares que
entender importante;
10.3.4.1.3. Código de Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM;
10.3.4.1.4. Unidade de medida;
10.3.4.1.5. Quantidade para fins de registro de preço;
10.3.4.2. Bloco B – Despesas Fixas e Variáveis.
10.3.4.2.1. Preço de Custo: Custo adquirido pela mercadoria, da
fabricação ou produção. Quando fabricado ou
produzido, adicionar composição de custo da
produção.
10.3.4.2.2. Despesa com pessoal: Custo da despesa com pessoal
dos 12 meses anteriores ao período de apuração para
as empresas optantes pelo regime de Tributação do
Simples Nacional e os 12 meses do exercício social
das empresas optantes pelo lucro real ou presumido.
10.3.4.2.3. Encargos Custo dos encargos com mão de obra dos
12 meses anteriores ao período de apuração para as
empresas optantes pelo regime de Tributação do
Simples Nacional e os 12 meses do exercício social
das empresas optantes pelo lucro real ou presumido.
10.3.4.2.4. Energia Elétrica: Custo da despesa com energia
elétrica dos 12 meses anteriores ao período de
apuração para as empresas optantes pelo regime de
Tributação do Simples Nacional e os 12 meses do
exercício social das empresas optantes pelo lucro real
ou presumido.
10.3.4.2.5. Despesa com água: Custo da despesa com água e
esgoto dos 12 meses anteriores ao período de
apuração para as empresas optantes pelo regime de
Tributação do Simples Nacional e os 12 meses do
exercício social das empresas optantes pelo lucro real
ou presumido.
10.3.4.2.6. Despesa com aluguel: Custo da despesa com aluguel
de imóvel dos 12 meses anteriores ao período de
apuração para as empresas optantes pelo regime de
Tributação do Simples Nacional e os 12 meses do
exercício social das empresas optantes pelo lucro real
ou presumido.
10.3.4.2.7. Despesa com comunicação: Custo da despesa com
comunicação (internet, telefone móvel e fixo, correios
etc.) dos 12 meses anteriores ao período de apuração
para as empresas optantes pelo regime de Tributação
do Simples Nacional e os 12 meses do exercício social
das empresas optantes pelo lucro real ou presumido.
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10.3.4.2.8.

10.4.
10.5.

Despesa com Honorários: Custo da despesa com
honorários advocatícios e contábeis dos 12 meses
anteriores ao período de apuração para as empresas
optantes pelo regime de Tributação do Simples
Nacional e os 12 meses do exercício social das
empresas optantes pelo lucro real ou presumido.
10.3.4.2.9. Despesa com Frete: Custo da despesa com frete da
mercadoria, com indicação da rota.
10.3.4.2.10. Despesa com Risco Operacional: custo de despesas
que poderá ocorrer no período não previstas nesta
composição, incluindo as eventuais despesas
bancárias, taxas, quebra de veículos etc., que não
poderá exceder a 2,00% (dois por cento) do valor total
da proposta.
10.3.4.3. Bloco C – Tributos.
10.3.4.3.1. Empresas do Simples Nacional: Apresentar carga
tributária totalizando a alíquota efetiva, observando o
valor da apuração dos ‘últimos 12 meses ao período
da apuração’, (PGDAS-Declaratório) para as
empresas optantes pelo regime de competência e as
alíquotas do ano calendário corrente para as
empresas optantes pelo regime de caixa.
10.3.4.3.1.1. Alíquotas de ICMS 20% - RJ; ICMS 18% - AM,
AP, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SE,
SP, TO e RJ (medicamentos da Portaria MS
1318/2002); ICMS 17,5% - RO; ICMS 17% Demais Estados; ICMS 12% - Medicamentos
Genéricos de SP e MG. Áreas de Livre Comércio
–
ALC:
Manaus/Tabatinga
(AM),
Boa
Vista/Bonfim (RR), Macapá/Santana (AP),
Guajará-Mirim (RO), Brasiléia/Epitaciolândia/
Cruzeiro do Sul (AC).
10.3.4.3.2. Empresas do Lucro Real ou Presumido: Realizar os
cálculos pelos critérios definidos na Lei Federal nº
9.430/1996 e legislação complementar; Lei Federal nº
6.404/1976 e alterações posteriores;
10.3.4.3.2.1. As empresas do Lucro Real e Lucro Presumido
deverá detalhar e apresentar o cálculo as
alíquotas do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, e a
compensação de alíquota do ICMS;
Informações complementares
Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este certame não tenha estabelecido limites mínimos e
máximos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração, devendo a licitante demonstrar a
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exequibilidade da sua proposta de imediato nos termos da Súmula 262
do Tribunal de Contas da União - TCU;
10.6. O Pregoeiro poderá diligenciar a Pessoa Jurídica interessada em
participar do presente certame, a Receita Federal do Brasil – RFB, a
respectiva Junta Comercial e aos Órgãos de Controle Externo, por meio
da Procuradoria-Geral do Município ou por meio do Sistema de Controle
Interno do Município ou diretamente nos casos previstos em lei, sobre
a veracidade dos indicadores contábeis2, podendo inclusive solicitar ao
Ministério Público Federal e/ou Estadual a efetiva averiguação da
veracidade dos dados contábeis, nos termos do art. 1º da Lei Federal nº
9.613/1998 – Lei da Lavagem de Dinheiro, e ao Conselho de Controles
de Atividades Financeiras – COAF, nos termos do art. 6º, III, b Resolução
nº 1.530/2017 de 22 de setembro de 2017 do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.
11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
11.1. Habilitação Jurídica:
11.1.1. Declaração de desimpedimento nos termos do Anexo I;
11.1.1.1. As Pessoas Jurídicas, nos termos do art. 44, incisos I ao VI
e art. 966 do Código Civil, com inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis (art. 967, CC) deverão apresentar,
para fins de habilitação jurídica: ato constitutivo, estatuto,
inscrição empresarial, registro comercial de empresa
individual, Certidão de Condição de Microempreendedor
Individual – MEI ou contrato social em vigor, somado a
todas as alterações inclusive as consolidações3,
devidamente autenticada nos termos deste instrumento;
11.1.1.2. As sociedades por ações deverão apresentar documentos
de eleição de seus administradores nos termos do art. 28,
inciso III, da Lei nº. 8.666/93 c/c arts. 45, 966, 985 e 1.150
do Código Civil Brasileiro; incluindo todas as atas, seu
estatuto e demais peças;
11.1.1.3. As empresas estrangeiras deverão apresentar decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
11.1.2. As Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas Jurídicas, nos
termos do art. 44, incisos I ao VI e art. 966 do Código Civil e
RIR/99 em seu artigo 150, com inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis conforme artigo 967 do Código Civil deverão
apresentar, para fins de habilitação Jurídica: registro comercial
de
empresas
individual,
Certidão
de
Condição
de
Microempreendedor Individual – MEI, somado a todas as
2

Art. 1º, II da Lei Federal nº 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações
do consumo.
3
Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos
para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que
versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
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alterações
inclusive
as
consolidações4,
devidamente
autenticadas nos termos deste instrumento e acompanhada de
fotocópia da Carteira de Identidade Civil com foto e comprovante
de regularidade de Pessoa Física com a Receita Federal/MF –
CPF, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/1993 emitido na internet, no sítio da Receita Federal.
11.1.3. Será aceita Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta
Comercial do respectivo Estado ou Cartório competente quando
for o caso, desde que contenha todas as alterações desde o
primeiro ato arquivado e código de verificação de autenticidade
via internet com chave de autenticidade ICP-Brasil.
11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ) emitido através de consulta no site
oficial da Receita Federal do Brasil - RFB, com inscrição ativa e
contendo Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE,
compatível com o objeto deste certame, nos termos do Art. 29, I
da Lei 8.666/93;
11.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, nos
termos do Art. 29, II da Lei 8.666/93;
11.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade
Social e Dívida Ativa da União, nos termos do Art. 29, III da Lei
8.666/93, Portaria 358, de 5 de setembro de 2014 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014, nos termos do
Art. 29, IV da Lei 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do
Brasil – RFB;
11.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitida na internet no sítio da
Secretaria da Fazenda do Estado;
11.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitido na internet ou in loco na
prefeitura Municipal da Sede da licitante;
11.2.6. Prova de regularidade o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) nos termos do Art. 29, IV da Lei 8.666/93, que deverá ser
emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica
Federal - CAIXA;
11.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1o de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho TST;
4

Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos
para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que
versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
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11.3.

Qualificação Econômico-Financeira:
11.3.1. Certidão negativa de falência, ou concordata, ou recuperação
judicial ou liquidação judicial, conforme o caso, expedida pelo
Tribunal de Justiça do Estado da sede da empresa ou sua matriz,
expedida em 1º grau, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.
11.3.1.1. Os estados que dispõem de emissão de Certidão via internet
ou expedida fisicamente, poderá ser justada a de
preferência da proponente, desde que em formato digital;
11.3.2. Balanço patrimonial – BP e Demonstrativo de Resultado do
Exercício – DRE do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei ou balanço de abertura para as
empresas criadas no exercício em curso, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta, tomando como base a variação,
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS –
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir;
11.3.3. O Balanço deverá conter o Termo de Abertura e Encerramento do
Livro contendo o registro na Junta Comercial do respectivo
Estado, salvo as empresas sediadas no Estado de São Paulo que
poderá apresentar balanço com registro em Cartório nos termos
da deliberação nº 003 de 27 de maio de 1970 – Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP ou as empresas optantes pela
Escrituração Contábil Digital – ECD via SPED-RFB;
11.3.4. serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
11.3.4.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade
anônima):
11.3.4.1.1. Publicados em Diário Oficial; ou,
11.3.4.1.2. Publicados em jornal de grande circulação; ou,
11.3.4.1.3. Por fotocópia termos deste instrumento registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante.
11.3.4.1.4. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
11.3.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) do
Lucro Real ou Presumido:
11.3.4.2.1. Fotocópia nos termos deste instrumento do Balanço
Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de Exercício
– DRE devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede, ou domicílio da licitante;
11.3.4.2.2. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
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11.3.4.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) em
todas as suas formas, Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas
Jurídicas optantes pelo regime de tributação do “SIMPLES
NACIONAL e os Microempreendedores Individuais – MEI5”:
11.3.4.3.1. Fotocópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante acompanhando de extrato do
Simples Nacional;
11.3.4.3.2. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
poderá optar por apresentar a Escrituração fiscal
simplificada em observância a Resolução CFC Nº
1.418, de 05 de dezembro de 2012 e ITG 1.000.
11.3.4.4. Sociedade criada no exercício em curso:
11.3.4.4.1. Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente
registrado e autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante.
11.3.5. Com base no Balanço patrimonial - BP e no Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE a licitada deverá demonstrar
possuir capacidade financeira nos termos do art. 31, §§ 2º e 5º
da Lei Federal 8.666/1993, possuir termômetro de insolvência
igual ou superior a 16 (um positivo) tendo como base a análise
descriminante linear do termômetro de Kanitz, com uso de uma
das equações a seguir:
Y = (0,05.RP + 1,65.LG + 3,55.LS) – (1,06.LC + 0,33.GE)
Onde:
RP (1) – Rentabilidade Patrimonial;
LG (2) – Liquidez Geral;
LS (3) – Liquidez Seca;
LC (4) – Liquidez Corrente;
GE (5) – Grau de Endividamento;
11.3.5.1. Os índices RP, LG, LS, LC e GE deverão ser calculados
individualmente.

5

Cabe destacar que, a princípio, para fins de licitação, o Microempreendedor Individual – MEI equipara-se à figura do
empresário individual. O empresário individual, em regra, no procedimento licitatório, se apresenta diante da
Administração Pública como pessoa física equiparada a Pessoa Jurídica, a qual deverá estar inscrita no Registro
Comercial (art. 28, II, da Lei nº 8.666/93), expedido em conformidade com os artigos 967 e 968 do Código Civil,
visando demonstrar a regularidade da atividade empresarial exercida por ele (empresário individual), dessa forma, a
Administração deverá exigir do MEI, para fins de habilitação em processo de contratação pública os documentos
previstos entre os artigos 28 a 31 da Lei de Licitações.
6
BRAGA, 2013, Página 172.
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11.3.6. Comprovar possuir patrimônio líquido correspondente a possuir
10,00% (dez por cento inteiro) do valor inicial de sua proposta.
11.3.7. O balanço emitido via Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED Fiscal, será aceito, devidamente autenticado, mediante
recibo de entrega emitido pelo SPED/Receita Federal do Brasil,
conforme autoriza o art. 78-A, § 1º, e § 2º do Decreto
1.800/1996, alterado pelo Decreto nº 9.683/2016 e art. 6º da
Instrução Normativa RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017,
alterado pelo Instrução Normativa RFB nº 1856, de 13 de
dezembro de 2018).
11.3.8. As escriturações fiscais terão validade até 30 de abril do segundo
ano subsequente ao ano calendário da escrituração, nos termos
do art. 1.078, inciso I, do Código Civil, da Instrução Normativa
RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017 e do Acórdão 1999/2014,
Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo
Cedraz, 30/07/2014 – Tribunal de Contas da União – TCU.
11.4. Qualificação Técnica:
11.4.1. Do Atestado de Capacidade Operacional.
11.4.1.1. Apresentação de um ou mais atestados de capacitação técnicooperacional da licitante, em atendimento ao art. 30, inciso II,
da Lei Federal 8.666/1993, através de Atestados de Capacidade
Técnica fornecido por pessoa Jurídica de Direito Público ou
Privado, comprovando compatibilidade com o objeto deste
certame em características, quantidades e prazos de sua
proposta.
11.4.1.1.1. Entende-se por características a apresentação de atestado
de capacidade técnica que comprove a prestação de serviço
do licitante de qualquer unidade da Federação; entende-se
por quantidades, atestado(s) contendo no mínimo a
prestação dos serviços contidos no objeto deste
instrumento; entende-se por prazos, a apresentação de
atestado de contratos executados, vetado a apresentação de
atestados de contratos em curso sem a conclusão de no
mínimo um exercício social.
11.4.1.1.2. Apresentar o Registro e Certidão de Quitação no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da empresa e do(s)
seu(s) responsável(eis) técnico(s), conforme resolução nº.
282 de 24/08/93 do CONFEA
11.4.1.1.3. As certidões expedidas por Conselhos de outras jurisdições
deverão obrigatoriamente ser visitadas pelo CREA/PE,
conforme Resolução CONFEA nº. 413 de 27 de junho de
1997;
12. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
12.1. No dia e hora indicados, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet,
mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
12.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

As propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão
disponíveis na internet, e o pregoeiro abrirá na hora marcada ou a
posterior as propostas em campo específico.
A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
O Pregoeiro seguirá o horário fixado para início de cada fase, podendo
estender motivadamente o prazo a qualquer tempo, ficando as
proponentes vinculadas aos horários que o pregoeiro estabelecer,
mesmo que este extrapole o horário comercial, sendo de
responsabilidade da proponente acompanhar ou não e arcar com os
prejuízos de sua ausência sem direito a recursos.
DA SESSÃO DE LANCES
Após a abertura da sessão pública de lances, o software classificará para
a fase de lances todas as propostas aptas, para auferir lances sucessivos
e durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
Aberta a etapa competitiva, as proponentes aptas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:
13.3.1. as proponentes poderão oferecer lances sucessivos, observados o
horário fixado para abertura da sessão pública e as regras
estabelecidas neste Edital;
13.3.2. as proponentes somente poderão oferecer lance inferior ao último
por ela ofertado e registrado pelo sistema, obedecendo aos
critérios pré-determinados no Edital;
13.3.3. lances iguais serão ordenados por ordem cronológica de registro
no sistema, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiramente;
13.3.4. a disputa será realizada por lote, e cada lote pode poderá ter um
ou mais itens;
13.3.5. a cada lance ofertado por lote, o sistema atualizará
automaticamente o valor total do grupo, sagrando-se vencedora a
empresa que ofertar o menor valor do lote.
Durante a sessão pública do Pregão, as licitantes serão informadas em
tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do seu detentor.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não
lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
Nesta fase, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance de valor
considerado inexequível.

Página 15 de 48

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AB4D-6D01-FC21-115E.

13.7.

A etapa de lances será encerrada quando não houver manifestação dos
licitantes pelo período de 02 (dois) minutos, após transcorrer 10 (dez)
minutos de disputas, nos termos do art. 32, §§ 1 a 3 do Decreto Federal
nº. 10.024/2019.
13.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a
recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
13.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoese.com.br após um intervalo de 24 horas.
13.10. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à proponente com
objetivo de obter lances mais, observado o critério de julgamento, não
sendo admitido negociar condições diferentes daquelas previstas neste
instrumento,
podendo
inclusive
o
pregoeiro
desclassificar
motivadamente a proponente que negar negociar com o Pregoeiro,
mesmo que tenha sido classificada na fase de lances.
13.11. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser
acompanhada pelas demais licitantes.
13.12. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão será encerrada
automaticamente.
13.13. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará as
propostas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital, nos termos do art. 28 do Decreto Federal nº.
10.024/2019.
13.14. Após a verificação da proposta e habilitação o Pregoeiro alterará a
situação da proponente classificada de arrematada para classificada, e
em seguida declarará o valor em campo próprio.
13.15. Declarado o valor para o Sistema licitacoes-e, o Pregoeiro adjudicará o
objeto e caberá a autoridade competente a homologação do certame;
13.16. A qualquer momento o Pregoeiro e autoridade competente poderá alterar
situações referente a proponente sempre de forma motivada.
14. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
14.1. Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta
dessas empresas for igual ou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e desde que a
proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico
procederá da seguinte forma:
14.1.1. Classificação das propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem na situação prevista no item
anterior;
14.1.2. Convocação da microempresa - ME ou empresa de pequeno porte
- EPP que apresentou a menor proposta dentre as classificadas
na forma do item anterior, para que, no prazo de 02 (dois) minutos
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após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da
primeira colocada, para o desempate, situação em que será
classificada em primeiro lugar e, caso sua proposta seja aceita,
declarada vencedora do certame;
14.1.3. Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa
de pequeno porte, na situação do item anterior, ou não ocorrendo
a regularização fiscal ou trabalhista, ou, ainda, não ocorrendo a
contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as
propostas remanescentes, classificadas na forma do segundo item
anterior, para o exercício do mesmo direito.
14.2. Não sendo apresentada ou aceita a proposta de microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme disposto no cláusula anterior,
será assegurada aos fornecedores preferência na contratação, nos
termos da Lei nº 8.248/1991 e do Decreto nº 7.174/2010 - quando for
o caso, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam
situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida,
conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do
direito de preferência, observada a seguinte ordem:
14.2.1. Microempresa e empresas de Pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente nos termos da legislação específica.
14.2.2. serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de
acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida
pelo Poder Executivo Federal;
14.2.3. serviços com tecnologia desenvolvida no País; e,
14.2.4. serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo
Poder Executivo Federal.
14.3. O exercício do direito de preferência previsto na cláusula anterior será
concedido automaticamente pelo Sistema Eletrônico àqueles licitantes
que tenham manifestado expressamente, via registro no sistema
Compras Governamentais, atender às condições legais para a
comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos nas alíneas
do item anterior.
14.4. Atendido o disposto nos itens anteriores serão observados os seguintes
procedimentos, sucessivamente:
14.4.1. convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados
como MEP, na ordem de classificação, para que possam oferecer
nova proposta para igualar ou superar a melhor proposta válida,
caso em que, havendo aceitação da sua proposta, será declarado
vencedor do certame;
14.4.2. caso a preferência não seja exercida na forma da alínea anterior
por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas
que estejam enquadradas como MEP, na ordem de classificação,
para a comprovação e o exercício do direito de preferência.
14.4.3. todas as empresas licitantes deverão permanecer conectados
para acompanhar a convocação, pelo próprio Sistema Eletrônico,
da proposta mais bem classificada cujo valor para o item esteja
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situado no intervalo percentual previsto neste instrumento, ou
seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida.
14.5. O Sistema Eletrônico fixará no chat o horário limite para o envio, pela
licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou
inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob
pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente
convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de
preferência, se houver.
14.5.1. Na hipótese de apresentação de nova proposta, a licitante
encaminhará, juntamente com os demais documentos de
habilitação, a comprovação de que atende aos requisitos
estabelecidos neste instrumento.
14.5.2. Não estando disponível a função no sistema, o Pregoeiro fará a
convocação para o critério do desempate, manualmente, via chat,
através de solicitação de nova proposta.
14.6. A comprovação do atendimento ao PPB ou aos serviços com tecnologia
desenvolvida no País será feita mediante apresentação do documento
comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais
regulamentados pelo Decreto n. 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou
pelo Decreto n. 6.008, de 29 de dezembro de 2006 e será feita:
14.6.1. por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da
Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA; ou,
14.6.2. por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA ou por outro órgão ao qual
seja legalmente atribuída tal competência, mediante solicitação
da licitante.
14.7. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou
declarações emitidas pela própria licitante ou pelo fabricante.
14.8. Caso o direito de preferência não seja exercido nos termos supra,
prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo Sistema Eletrônico,
com a convocação da empresa classificada em primeiro lugar para
apresentar proposta.
15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
15.1. No ato da decisão do Pregoeiro, o licitante que desejar recorrer da
decisão deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção
de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das razões do recurso, nos termos do § 1º do art. 44
do Decreto Federal 10.024/2019 e do inciso XVIII, do Artigo 4º, da
Lei 10.520/02 e caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019,
respeitando o disposto no caput do art. 110 da Lei nº. 8.666/93,
ficando os demais desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, cujo prazo começará a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado
vista a qualquer tempo dos autos, nos termos do caput do art. 63 e
art. 109, § 5º, da Lei 8.666/93.
15.2. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos
prazos legais, bem como os que não forem assinados pelo
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representante legal devidamente qualificado nos autos, ou demais
representantes devidamente qualificados por procuração com
poderes para representação em licitações públicas, resguardando os
demais casos previstos em Lei.
15.3. Apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente
avaliar a existência dos pressupostos recursais, o que se restringe à
aferição de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, nos termos do Acórdão nº 339/2010 – Plenário, TCU.
15.4. Os recursos deverão ser protocolados exclusivamente via e-mail, no
horário de funcionamento do Setor de licitação indicado no
preâmbulo deste instrumento, considerando o horário oficial de
Brasília, assinado digitalmente nos termos deste instrumento, e
deverá ser remetido para e-mail oficial citado no preambulo deste
instrumento.
15.5. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante
importará a decadência do direito de recurso.
15.6. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão
ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
15.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente motivadamente adjudicará ou
não o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará ou não
o certame.
15.8. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.9. Não será conhecido o recurso ou contrarrazões com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos, etc.,
podendo o Pregoeiro realizar, nestes casos, imediata representação
judicial nos termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
15.10. As respostas de Recursos serão publicadas integralmente com
Diário Oficial do Munícipio – DOM;
16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
16.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão,
por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, nos termos
do caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019.
16.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação, nos termos do caput do art. 24
do Decreto Federal 10.024/2019.
16.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação.
16.4. Somente será julgado o mérito de recursos e impugnações
encaminhados nos prazos legais.
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16.5.

Não será conhecida a impugnação com termos desrespeitosos,
obscenos, ofensivos, pejorativos, etc., podendo o Pregoeiro realizar
imediata representação judicial nos termos do art. 331 do Código
Penal Brasileiro.
16.6. As impugnações deverão serem protocolados exclusivamente via email, no horário de funcionamento do setor indicado no preâmbulo,
considerando o horário oficial de Brasília, assinado digitalmente nos
termos deste instrumento, e deverá ser remetido para do e-mail
oficial citado no preambulo deste instrumento.
16.6.1. No campo assunto deverá conter: “Impugnação Ref. Pregão
XXX”.
17. DO ESCLARECIMENTO DO EDITAL
17.1. Qualquer licitante poderá realizar pedido de esclarecimento ao
edital, desde que por escrito, através do e-mail oficial citado no
preambulo deste instrumento.
17.2. As consultas de esclarecimento não têm caráter impugnativo ou
recursal;
17.3. O Pregoeiro poderá responder o pedido de esclarecimento até o dia
da licitação;
17.4. Não será conhecido o pedido de esclarecimento com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos etc.,
podendo o Pregoeiro realizar imediata representação judicial nos
termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
17.5. O Pedido de esclarecimento deverá conter a qualificação do cidadão,
como nome completo, documentos pessoais, endereço, telefone e email.
17.6. O pedido de esclarecido deverá ser redigido no corpo do próprio email, sem a necessidade de assinatura digital.
18. DA DILIGÊNCIA
18.1. O Pregoeiro poderá realizar diligências em qualquer fase da licitação
correspondente a esta contratação, em especial para se certificar da
veracidade quanto às informações prestadas para habilitação técnica
do fornecedor, proposta de preço, momento em que poderá ser
constituída comissão técnica capaz de proceder às avaliações que se
fizerem necessárias, nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº
8.666/1993;
18.2. As diligências poderão ser requisitadas por escrito ou verbalmente
nos aos autos do Certame ou grafada na ATA circunstancial da sessão
por meio de recurso tecnológico disponibilizado pelo sistema
licitacoes-e.com.br para estes fins.
18.3. O Pregoeiro poderá diligenciar a qualquer tempo órgãos e licitantes,
mesmo que o presente Certame esteja finalizado.
19. DA CONSULTA PÚBLICA
19.1. Os demais cidadãos terão acesso público ao certame em até 30 (trinta)
dias após sua homologação, no sítio www.tce.pe.gov.br, podendo
neste sítio ter acesso ilimitado a quaisquer peças do processo em
formato “Portable Document Format – PDF”.
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19.2. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou
cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram,
ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo
ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem, como prevê o art.
46, da Lei nº. 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
20. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
20.1. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor
deverá manter as condições de habilitação, em conformidade com o
art. 55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93;
20.2. Após solicitação da Contratante por meio de e-mail ou do
portaldeassinaturas.com.br, a licitante registrada terá o prazo de 01
(um) dia, contados a partir da data de sua convocação, para assinar
o Termo de Contrato, cuja vigência será de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite
estabelecido na Lei nº. 8.666/93.
20.3. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário, sendo
facultada motivadamente a aceitação por parte da Administração.
20.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou
quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sendo aplicada as sanções previstas neste Edital e
demais cominações legais.
20.5. O contrato será assinado pelos seus administradores ou procurador
devidamente qualificado por meio de procuração pública ou
específica.
21. DAS REGRAS DA CONTRATAÇÃO
21.1. As regras acerca das obrigações da contratante e da contratada estão
estabelecidas na minuta do Contrato, Anexo III, peças inseparáveis
deste instrumento, que será assinada pelas partes no prazo de 01 dia
útil contado da convocação oficial via sistema licitacoes-e.com.br, por
meio do sítio www.portaldeassinaturas.com.br.
22. DAS PENALIDADES
22.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame – no credenciamento, proposta,
habilitação, documentação tardia pelas prerrogativas da Lei
Complementar nº. 123/06, composição de custos, etc., ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, após o devido processo legal, ficará
impedido de licitar com quaisquer entes da administração pública
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais, repercutido
sobre todos os contratos firmados com a Contratante.
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22.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) inteiros sobre o valor
global da sua proposta final, que deverá ser recolhido aos cofres
públicos no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar da
finalização dos prazos previstos no art. 87, § 3º, da Lei 8.666/93, para
a licitante que deixar de assinar Contrato.
22.3. A licitante que fizer declaração falsa em descumprimento a declaração
de desimpedimento (Anexo I), fundamentada no artigo 4º, inciso VII,
da Lei nº 10.520/2002, estará sujeita a sofrer processo
administrativo e concomitantemente processo penal nos termos do
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que será conduzido por meio da
Procuradoria-Geral do Município.
22.4. As regras acerca das penalidades de contratação estão contidas na
minuta do instrumento contratual, peça inseparável deste
instrumento.
22.5. A licitante que não não encaminhar os documentos de habilitação e
proposta no prazo previsto neste instrumento, ou encaminhar em
desacordo, será suspensa de licitar com o Município pelo prazo de 12
(doze) meses, sendo incluído com inadimplente com o município no
portal de empresas inadimplentes, no sítio oficial da contratante,
independente de abertura de procedimento administrativo.
23. DO
SANEAMENTO
DE
ERROS FORMAIS,
MATERIAIS
E
SUBSTANCIAIS.
23.1. O erro formal não vicia e nem torna inválido o ato. Haverá um erro
formal no ato quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias,
identificar a coisa e validar o ato.
23.2. Classifica-se como erro formal distorção entre o conteúdo e a vontade
daquele que o produziu, tais como: divergência entre valor numeral e
valor por extenso, ausência de assinatura, erro claro na identificação
do envelope, ausência de numeração de páginas, ausência de
informações em um documento e suprida por outro etc.;
23.3. Em momento algum será sanado erros materiais, tais como: erro
aritmético (de cálculo) do valor da proposta, indicação de fato
inexistente, ausência de documentos exigidos no edital, inclusão de
documento a posteriori, erro da especificação técnica, etc.
23.4. Em momento algum será sanado erros substanciais, tais como: falta
de informação indispensável ao documento, fato que torna o mesmo
insuscetíveis de aproveitamento; trata-se de um documento
defeituoso; incompleto; não produzindo os efeitos jurídicos desejados.
23.5. Exclusivamente, só será permitida a adição da declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que poderá ser sanado
no ato de credenciamento a próprio punho pelo representante da
licitante, ou não existindo ele, o Pregoeiro deverá estender as
prerrogativas se for possível identificar a opção através de indicação do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
24. DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

Página 22 de 48

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AB4D-6D01-FC21-115E.

24.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas, bem como seus custos com deslocamento,
alimentação, hospedagem, internet, custas de uso do sistema do
Banco do Brasil S.A. etc., e a Administração não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
24.3. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas, como prevê o art. 21, § 4º da Lei 8.666/93.
24.4. O presente edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, não sendo possível a
retirado do edital por outros meios.
24.5. O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta
licitação serão divulgados no site do Diário Oficial do Município.
25. DO FORO
25.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco, Comarca de Trindade, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Trindade-PE, 31 de março de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I
DECLARAÇÃO CONSOLIDADE DE DESEMPEDIMENTO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
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Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificalo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal), FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito
e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea,
sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo,
constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o
feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os
requisitos de habilitação do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, e
ainda:
1.

Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas
Cláusulas, tendo plena consciências dos prazos legais para discordância;

2.

Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são
verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro;

3.

Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são
verdadeiros, e compreendo que se falso for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro;

4.

Que os preços praticados foram calculados considerando todos os
impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos;

5.

Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação
prevista no art. 95 da Lei nº. 8.666/93, neste certame;

6.

Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se
enquadre nos impedimentos do art. 9º da Lei nº. 8.666/93;

7.

Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e
que a prestação em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo
realizar qualquer cobrança;

8.

Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a
veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e
informações da empresa e seus sócios, para fins de verificar a veracidade
de documentos de habilitação, escrituração fiscal, capital social,
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patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais diligências junto à Receita
Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas
Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer
destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos
da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;
9.

Que entregarei no prazo de 03 (três) dias úteis quaisquer documentos
diligenciados pelo Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o
Imposto de Renda, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados
indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação,
tais como custos, capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta
banco, investimentos, e demais documentos que a administração publicar
entender cabível solicitar.
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10. Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em
conformidade com as Leis Ambientais vigentes.
11. Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação
de assinar o Contrato, poderá ser penalizado com suspensão de licitar com
o Município pelo prazo de 12 (doze) meses, com inclusão da penalidade no
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensa, sem prévio processo
administrativo, independente de outras penalidades decorrentes de
processo administrativo ou judicial.
12. Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com
a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão,
conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais
e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;
13. Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que
proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração
pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o
Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante
denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades
e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a
cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores,
colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.
14. Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar,
incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos,
fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em
dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor),
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar
quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me,
ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de
prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de
dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n°
12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações e
regulamentações.
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15. Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados,
colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o
processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar
nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e
do combate à corrupção.
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16. Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma
investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado
ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e
que minha atividade está em conformidade com estas leis.
17. Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele
relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou
vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente
total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a
caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de
processo em trânsito e julgado.
18. Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da
presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração
grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de
eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que
der causa, nos termos da lei.
19. Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de
Improbidade Administrativa, da Lei 8.666/1993, especialmente os arts. 86
a 108, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de
Ordem tributária.
20. Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi
elaborada de maneira independente pelo proponente, 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 por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
21. Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo
interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da
lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto
naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos
termos da legislação específica.
22. Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
_______/___, _____ de ______ de 20___
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO II
ENCARTE A
MODELO DA PROPOSTA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
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Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificalo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal), FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito
e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea,
sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo,
constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o
feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os preços
ofertados a seguir:

A

Item

1

B

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

Descrição

Despesas fixas e variadas
Preço de Custo ou
Fabricação/Produção
Despesa com pessoal
Encargos (FGTS)
Energia Elétrica
Água
Aluguel
Comunicação
Honorários Contábeis e
Advocatícios
Frete de Mercadoria
Risco Operacional (outras
despesas não previstas)
Total

NCM

Medida

Quant.

%

Vlr. Unit.

Vlr Total
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Tributos7

C

1
2
3
4
5
6
7
8

D

1

A+B

E

1

Lucro
Lucro Líquido

F

1

Valor Unitário e Total

%

Vlr Total

Vlr Total

%

Vlr Total

Vlr Total

IRPJ
CSLL
COFINS
PIS/PASEP
CPP
ICMS
ICMS - Compensação
Alíquota efetiva

Valor total da Proposta:
Validade da Proposta:
Dados Bancários da Pessoa Jurídica:
Qualificação do Preposto:
Qualificação do Preposto/Sócio que assinará o contrato.

_______/___, _____ de ______ de 20___
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação

7

O bloco C deverá ser adaptado para as empresas do Lucro Real ou Presumido, de acordo com sua realidade
tributária.
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°____ /_______

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa
______________.
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na _______________ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob
o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora
em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as
seguintes cláusulas.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato, instruído no Processo Administrativo nº ___/2021, Pregão eletrônico
nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
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1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: ________________________.
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
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4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado de segunda a sexta-feira, de
forma contínua, nos termos deste instrumento;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio do e-mail licitacao@trindade.pe.gov.br para o e-mail _____.
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

A prestação dos
administração;

serviços

será

no

horário

de

expediente

da

4.4.

Na hipótese da prestação de serviço de forma parcial do grafado na nota
fiscal, este não será liquidado e será declarado o descumprido do prazo,
cabendo aplicação das penalidades cabíveis.

4.5.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

4.6.

Não será permitida a substituição de contador por outro sem a anuência
da administração.

4.7.

A autorização de execução do contrato será expedida após a Contratada:

4.7.1. Prestar em até 03 (três) dias corridos da assinatura do contrato,
garantia de 05,00% (cinco por cento inteiros) do valor deste
contrato, nos termos do § 2º, II da Lei Federal nº 14.065/2020 e do
art. 56, § 2º da Lei 8.666/93, objeto da contratação, conforme caput,
§ 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, com vigência
não inferior a 120 (cento e vinte) dias somado a vigência do Contrato.
Caso o licitado optar pela caução em títulos da dívida pública, deverá
este, ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. O licitante que optar
por garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta corrente nº
______, agência _________ do Banco do Brasil S.A, em nome da
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Contratante, conforme disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II e III da
Lei 8666/93. O licitado que optar por Seguro Garantia, deverá
apresentar apólice de seguro, emitido por financeira com registro no
Banco Central do Brasil – BANCEN, e devidamente regular e
autorizada para atuação de mercado de capitais. Os documentos de
apólice deverão ser autenticados digitalmente por meio de certificação
ICP-Brasil e deverá estar homologado e registrado pela
Superintendência de Seguros Privado – SUSEP ou órgão equivalente,
não sendo conhecida apólice de seguro que não estiver homologada
pela emissão no ato da licitação ou que não disponha de link para
verificação da autenticidade dela. O licitado que optar por Fiança
Bancária deverá apresentar o contrato firmado com Banco
regulamento autorizado a funcionar do Brasil pelo Banco Central do
Brasil – BANCEN. O licitante que optar por Título da Dívida Pública,
deverá apresentar Certificado de Autenticidade, da Atualização
Monetária com o prazo de validade atualizado, em conformidade com
o artigo 56, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
4.7.2. Na virtude de o objeto incluir mão de obra, o Seguro garantia deverá
conter cláusula da garantia do contrato com cobertura Trabalhista ou
Previdenciária, e estando tacitamente acobertado a cobertura
Trabalhista e Previdenciária para as demais modalidades de garantia
acima descrito.
4.7.3. As garantias terão validade de 120 (cento e vinte dias) somado a
vigência do contrato, devendo ser renovado no eventual aditamento
de prazo.
5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de
R$___________ (__________), que deverá ser de acordo com o recolhimento
do objeto.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de ____ (_____) meses, finalizando em ____ de
______ de _____ contados da data da confecção deste instrumento grafado
na última página, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos
termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei 8.666/93, salvo os casos
previamente estabelecidos em lei, especialmente os ditames do art. 57,
incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.
7.2. Apresentar Relatório mensal dos serviços prestados e detalhamento de
custos indicado o valor do contrato referente a gasto com pessoal.
7.3. A Liquidação se dará após atesto de prestação dos serviços por meio do
gestor do contrato;
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7.4. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.
7.5. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.6. Todos os pagamentos serão realizados na C/C ________, OP ___, AG_____
- Banco ______.
7.7. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
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7.8. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.9. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
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8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
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8.7. Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos
em leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
serão reajustados pelo IGP-M, respeitando a carência de 90 (noventa) dias
corridos nos termos do art. 78, XV da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.7.1. O valor do reajuste deverá ser acrescido ao contrato por meio de
apostila nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº
8.666/1993.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
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11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município:
11.2. Nota de Empenho8 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos
serviços em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às

8

Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.
12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
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12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução
dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo
estabelecido neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
prestações em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em excesso
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não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer os serviços com em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize a prestação do objeto do
objeto.
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12.23. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia
Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da
prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65);
12.24. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.25. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
12.26. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.28. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.29. O profissional ou representante da empresa contratada deverá se
apresentar nos locais para os quais foram designados pela
CONTRATANTE;
12.30. Os serviços deverão ser executados continuamente, ao longo do
contrato, de conformidade com a necessidade da CONTRATANTE;
12.31. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar
alternativas operacionais, desde que impliquem na melhoria da
qualidade dos serviços;
12.32. Dispor de equipamentos em perfeitas condições de uso e na quantidade
necessária para realização dos serviços a serem contratados, para
atendimento diário e contínuo simultaneamente nas áreas da cidade;
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12.33. Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou
a terceiros, durante a execução dos serviços quer sejam praticados pela
empresa contratante, seus propostos e/ou subcontratados;
12.34. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Processo Licitatório;
12.35. Fornecer aos seus funcionários (quando necessário) todos os EPI´s
(Equipamentos de Proteção Individual), necessário para a realização
com segurança dos serviços contratados;
12.36. Garantir a qualidade e regularidade dos serviços contratados,
empregando equipamentos adequados à execução satisfatória dos
serviços.
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a
serem prestados.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
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que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a prestação dos serviços, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
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13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios que
decorra de má assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.
13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do serviço prestado, nos termos da legislação em vigor.
13.25. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
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imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia,
observado o disposto no § 5o do art. 33 da Lei Federal 8.212/1991.
13.26. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.27. Inexistindo a retenção nos termos da cláusula anterior, a administração
executará a caução até o limite da dívida e este sendo insuficiente fará
a cobrança na via judicial, podendo suspender a execução do presente
contrato e rescindi-lo unilateralmente nos termos previstos na lei federal
8.666/1993.
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14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. ________________________ em exercício
na execução do objeto, assumindo total responsabilidade pela execução
do presente instrumento, ou profissional designado por meio de portaria
ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente a este
instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
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15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
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15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.

Advertência:

15.3.1.1. São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
15.3.2.

Multa de:

15.3.2.1. 1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;
15.3.2.2. 3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;
15.3.2.3. 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;
15.3.2.4. 10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.
15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
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cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
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15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração
15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
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15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
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15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE
à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

Página 42 de 48

15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
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15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. DA IMPORTAÇÃO
17.1. É vetado a importação do objeto, salvo se não exista produto igual o
similar no Território Brasileiros nos termos da cláusula inciso II e III, do
§ 3º da Lei Federal 8.666/1993 ou existir comprovadamente uma crise
de abastecimento em território nacional decorrente de fatos imprevisto,
sem data limite de término e esta situação tenha sido decretada como
calamidade pública, emergenciais ou outros meios oficiais, inclusive
midiáticos;
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17.2. Havendo exportação de produtos ou matéria prima de qualquer natureza,
a contratada deverá apresentar comprovante de regularidade com o
Siscomex junto a Receita Federal do Brasil;
17.3. Os produtos importados deverão ser convertidos para a moeda corrente
nacional utilizando taxa de cambio, tendo o Real como moeda corrente e
o dólar americano representando a moeda d qualquer outro país,
respeitando as diretrizes e normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil – BC e Receita Federal do Brasil - RFB;
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18. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
18.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013,
doravante
denominadas,
em
conjunto,
“Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

18.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

18.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.

18.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

18.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
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judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.
18.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

18.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos serviços prestados, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

18.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

18.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

18.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
19. DAS VEDAÇÕES
19.1. É vedado à CONTRATADA:
19.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
19.1.2. Interromper a prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
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19.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
19.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
20. DOS CASOS OMISSOS
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20.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

21. DA PUBLICIDADE
21.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

22. DA ASSINATURA
22.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

22.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

22.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

22.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.
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24. DO FORO
24.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

24.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, ____ de _______ de 2021.
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[assinado digitalmente]
NOME DO ORDENADOR DE DESPESA/ Cargo, emprego ou função
[assinado digitalmente]
NOME DO REPRESENTANTE
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ANEXO IV
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
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ITEM

1

DESCRIÇÃO

QNT.
VALOR
QNT.
UNID HORAS
UNIT/HORA MESES
MENSAIS

Contratação
de
pessoa
jurídica
ou
equiparada,
atuante como empresa de
engenharia civil devidamente
regular perante o Conselho
Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, para
prestação de consultoria e
assessoria na elaboração de
Horas
projetos e acompanhamento
de obras, in loco, com emissão
de boletim de medições,
relatório fotográfico e demais
atribuições
inerentes
a
condição de fiscal de obras,
para suprir as necessidades
da Secretaria de Obras do
Município de Trindade - PE

96

114,35

12

VALOR
TOTAL

131.731,20

1. Da Estimativa de Preço:
1.1. O Preço médio estimado é de R$ 131.731,20 (cento e trinta e um mil,
setecentos e trinta e um reais e vinte centavos).

Página 48 de 48

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AB4D-6D01FC21-115E ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AB4D-6D01-FC21-115E

Hash do Documento
6AB90F41167F5AA3436030C06E1F199ECA29553FA797A018D81A4D88654A9C27
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2021 é(são) :

Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento - 032.***.***-55 em
31/03/2021 15:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Trindade-PE

Prefeitura Municipal de Trindade-PE, Assinado pela Sra. Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento - Prefeita Municipal.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DAB-DC03-A132-61ED.
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AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
012/2021
Aviso de Licitação: A Pregoeira da
Prefeitura Municipal de Trindade– PE, in
fine, torna público o Pregão Eletrônico nº
012/2021,
decorrente
do
Processo
Administrativo 021/2021, cujo objeto é: a
Contratação de pessoa jurídica ou
equiparada, atuante como empresa de
engenharia civil devidamente regular
perante o Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA, para prestação de
consultoria e assessoria na elaboração de
projetos e acompanhamento de obras in
loco, com emissão de boletim de medições,
relatório fotográfico e demais atribuições
inerentes a condição de fiscal de obras, para
suprir as necessidades da Secretaria de
Obras do Município de Trindade - PE.
Sessão: 16 de abril de 2021 às 10:15.
Obtenção do edital e sessão exclusivamente
no sítio www.licitacoes-e.com.br. Maria
Renata Fernandes Sousa Lins – Pregoeira
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
013/2021
Aviso de Licitação: A Pregoeira da
Prefeitura Municipal de Trindade– PE, in
fine, torna público o Pregão Eletrônico nº
012/2021,
decorrente
do
Processo
Administrativo 027/2021, cujo objeto é:
Contratação de pessoa jurídica ou
equiparada, atuante como empresa de
engenharia civil devidamente regular
perante o Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA, para prestação de
consultoria e assessoria na elaboração de
projetos básicos, fiscalização de reformas e
fiscalização de ampliações de escola, além
de
gerenciamento,
monitoração
e
fiscalização de obras pactuadas com o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e a criação de
planejamentos para novas obras através do
4° ciclo do Plano de Ações Articuladas
(PAR) 2021 – 2024 utilizando o SIMEC, para
suprir as necessidades da Secretaria de
Educação do Município de Trindade – PE.
Sessão: 16 de abril de 2021 às 15:15.
Obtenção do edital e sessão exclusivamente
no sítio www.licitacoes-e.com.br. Maria
Renata Fernandes Sousa Lins – Pregoeira

PORTARIA Nº 127/2021-GP
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO
DE PERNAMBUCO, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede á Avenida
Prefeito Marcos Pereira Lima, n°567, centro,
nesta urbe, neste ato representado por sua
Prefeita a Sra. HELBE DA SILVA
RODRIGUES NASCIMENTO no uso de
suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR a Sra. Dra. ÁDRIA
APARECIDA LEANDRO E SÁ GRANJA,
brasileira, casada, advogada, portadora da
Carteira de Identidade/RG nº 4.524.669
SDS/PE e do CPF/MF n° 037.242.084-21 do
Cargo em Comissão de Assessora Jurídica.
Art. 2° NOMEAR para o Cargo em
Comissão de Secretária Municipal de Saúde.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação com efeitos financeiros
retroativo a 10 de março de 2021.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 5º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, 16 MARÇO DE 2021.

HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO
Prefeita Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 1.032 DE 31 DE
MARÇO DE 2021.
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE PREGÕES DO
MUNICÍPIO DE TRINDADE - PE

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n.º 012/2021

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREZADO SENHOR,

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 21.181.254/0001-23, com endereço à Rua Dr. Enéas Sá, nº 180, Centro,
Mombaça/CE, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. Neuigno Francisco da Silva
Lima, RG nº 200809708165-1 SSPDS-CE, CPF nº 069,192,794-44, vem perante Vossa Senhoria,
com fulcro no artigo 24 do Decreto Nº 10.024/2019 e artigo 41, §2º da Lei 8.666/93, interpor
a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do procedimento licitatório Pregão Eletrônico n.º º
012/2021, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica ou equiparada, atuante como
empresa de engenharia civil devidamente regular perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, para prestação de consultoria e assessoria na elaboração de projetos básicos,
fiscalização de reformas e fiscalização de ampliações de escola, além de gerenciamento,
monitoração e fiscalização de obras pactuadas com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e a criação de planejamentos para novas obras através do 4° ciclo do Plano de
Ações Articuladas (PAR) 2021 – 2024 utilizando o SIMEC, para suprir as necessidades da Secretaria
de Educação do Município de Trindade – PE, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:
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1 – TESPESTIVIDADE
A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolar o
pedido é de até 02 (dois) dias úteis contados antes da data fixada para recebimento das
propostas e habilitação.
Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora
formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de
impugnação se dá em 07/04/2021, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente
impugnação.

2 – DOS FATOS
A Empresa Impugnante, interessada em fiscalizar, bem como participar do certame em
epígrafe, e, consequentemente, contribuir para a correta aplicação dos recursos públicos, no
uso de seus direitos garantidos pela legislação pátria, detectou algumas inconsistências no
Edital regulador do objeto desta Impugnação, o que deve resultar no cancelamento do
mesmo, ou, no mínimo, em seu adiamento, para que possam ser sandas as devidas
inconsistências.
Adiante será demonstrado que o referido Edital regulador do procedimento licitatório em
epígrafe encontra-se eivado de ilegalidade.

2.1 – DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ITEM 11.4.1.1.3 DO EDITAL REGULADOR DO CERTAME
Vejamos a exigência imposta pelo item nº 11.4.1.1.3 do edital regulador do certame:
11.4.1.1.3. As certidões expedidas por Conselhos de outras jurisdições
deverão obrigatoriamente ser visitadas pelo CREA/PE, conforme
Resolução CONFEA nº. 413 de 27 de junho de 1997;
A exigência contida no item 11.4.1.1.3, como demonstraremos a seguir, É ILEGAL, uma vez
que o CREA do local poderá ser exigido tão somente da empresa contratada a executar os
serviços, portanto, depois da finalização do processo de licitação.
A jurisprudência dos Tribunais de Contas determina que o visto do CREA local seja exigido
somente no momento da contratação, sendo pacifico o entendimento do TCU de que o
momento apropriado para o atendimento de tal requisito é o de início do exercício da
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atividade, que se dá com a contratação e não na fase de habilitação, sob pena de
comprometimento da competitividade do certame.
Apesar do Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA exigirem para
exercício da profissão que o particular possua a inscrição tanto na sua sede como nos locais
em que atuar, para fins de participação nas licitações deve ser considerado desnecessário,
de tal forma que a Corte de Contas da União veem traçando entendimento que o visto
somente seria necessário no início da execução do contrato. O entendimento do Tribunal
fundamenta-se no princípio constitucional da universalidade de participação em licitações,
impondo-se ao ato convocatório o estabelecimento de regras que garantam a seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração, vedadas cláusulas desnecessárias ou
inadequadas que restrinjam o caráter competitivo do certame.
Assim, não há previsão legal para tais exigências, eis que não consta no rol de documentos
estabelecidos nos artigos 27 a 31 da Lei 8666/93.
Ao analisar esse tema o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou no mesmo
sentido, inclusive se manifestando complementarmente sobre o art. 69 da Lei nº 5194/66 no
sentido de que o mesmo já teria sido revogado por legislação superveniente, norma essa,
aliás, incompatível com a regra do art. 37, XXI, parte final da Constituição Federal de 1988.
Em 2019 o Tribunal de Contas da União reafirmou seu posicionamento também neste sentido,
decidindo ser ilegal a exigência de prova de quitação com o Crea para fins de habilitação, pois
art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993 exige apenas o registro na entidade, bem como que o
disposto no art. 69 da Lei 5.194/1966, que regulamenta o exercício dos profissionais de
engenharia, não pode prevalecer diante do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, nem
da própria Lei 8.666/1993 (norma geral).
Recentemente o TCU reforçou essa diretriz, confira o excerto abaixo, retirado do Informativo
de Licitações e Contratos nº 375:
1. É irregular a exigência de apresentação, pelas licitantes, de visto
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) da
localidade onde os serviços serão prestados, como critério de
habilitação, devendo ser estabelecido prazo razoável, após a
homologação do certame, para que a vencedora apresente esse
documento no ato da celebração do contrato (art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, c/c o art. 31 da Lei 13.303/2016 e a
Súmula TCU 272).
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Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades
no processo licitatório promovido pelo Banco do Brasil com vistas à
“contratação dos serviços de reconstrução da Agência BB
Cavalcante/GO”. Após examinar a documentação relativa ao certame
e os elementos obtidos mediante oitiva prévia do Banco do Brasil, em
cotejo com as considerações aduzidas pela empresa representante, a
unidade técnica concluiu pela procedência parcial da representação,
por haver constatado indevida exigência de habilitação (visto no Crea
da jurisdição do local onde será prestado o serviço), com a
consequente expedição de determinação corretiva à entidade
jurisdicionada, de modo a evitar, em futuros certames, “ocorrências
da espécie”. Em seu voto, anuindo ao entendimento da unidade
instrutiva, o relator destacou que “a exigência de visto nesses moldes
para todos os licitantes acarreta-lhes custos desnecessários
anteriormente à celebração do contrato, o que fere a Súmula TCU
272”. Além disso, pelo fato de a exigência de visto no Crea para todos
os licitantes ser algo dispensável à garantia do cumprimento das
obrigações daquele que se sagrar vencedor, haveria também, sob a
ótica do relator, violação ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
dispositivo que autoriza apenas a imposição de “exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações”. Todavia, considerando a informação de
que a exigência indevida, no caso concreto, não acarretara prejuízo à
competividade, haja vista que quinze empresas acudiram ao certame,
com um total de duzentos e oitenta e três lances, “em que pese a
desconformidade com o art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c o art.
31 da Lei 13.303/2016, a Súmula-TCU 272 e os princípios da igualdade
e da obtenção da competividade”, não restou configurada “violação
ao interesse público capaz de impedir o prosseguimento do certame”.
Como o Banco do Brasil informara que a exigência constante do
instrumento convocatório constava na minuta padrão da entidade, o
relator sustentou que deveria ser endereçada determinação à
instituição financeira no sentido de ela promover alteração em sua
minuta padrão de licitações, relativamente à exigência em tela, como
requisito de habilitação, estabelecendo-se prazo após a homologação
do certame para que a licitante vencedora apresente comprovante de
visto no Crea da localidade de prestação dos serviços no ato da
celebração do contrato, conforme fora sugerido pela unidade técnica
em sua instrução. Anuindo aos termos da proposta do relator, o
Plenário decidiu considerar parcialmente procedente a representação,
sem prejuízo de determinar ao Banco do Brasil que “promova
alteração na sua minuta padrão de licitação, para contratação de
obras e serviços de engenharia, de forma a afastar a exigência de

88 2154-0290
85 98136-6015

sertaoconstrutora8@gmail.com
21.181.254/0001-23

Rua Dor Eneas Sá - Nº 180, Centro Mombaca-CE, Cep 63610-000

apresentação pelas licitantes de visto no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da localidade onde os serviços serão
prestados, como critério de habilitação, ante a violação ao art. 37,
XXI, da Constituição Federal c/c o art. 31 da Lei 13.303/2016, a
Súmula-TCU 272 e os princípios da igualdade e da obtenção da
competividade, estabelecendo prazo razoável, após a homologação
do certame, para que a vencedora possa apresentar esse documento
no ato da celebração do contrato”. Acórdão 1889/2019 Plenário,
Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz.
(Grifo nosso)
Dessa forma, fica demonstrado que tais exigências, portanto ilegais, se feitas pelo edital da
licitação ou exigidas pelo CREA da localidade do serviço, permitindo interessado sua oposição
quer por meio da Impugnação ao edital, quer por meio de busca da tutela jurisdicional pela
via ordinária anulatória ou especial do Mandado de Segurança.

3 – DO DIREITO
O ordenamento jurídico pátrio ao regulamentar o procedimento licitatório o sujeitou aos
princípios estabelecidos no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a seguir transcrito:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências
de qualificação técnica econômica indispensável à garantia do cumprimento
da obrigação.
(Grifos nossos)

O art. 3°, da Lei 8.666/93 complementa disposto no dispositivo supramencionado
acrescentando que:
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Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
(Grifos nossos)

Com efeito, os dispositivos legais invocados elucidam que dentre os princípios constitucionais
que a licitação deve obedecer estão o da isonomia e o da igualdade de condições a todos os
concorrentes. No entanto, o Edital do procedimento licitatório em epígrafe em todos os itens
citados na exposição fática, afrontam diretamente ambos os princípios estabelecendo
requisitos que limitam a participação de inúmeras empresas.
Vale consignar que o art. 3º, §1°, incisos I e da Lei 8.666/93 veda o estabelecimento de
cláusulas ou condições que comprometam, restrinja ou frustrem o caráter competitivo da
licitação, assim como veda o tratamento diferenciado de natureza comercial. Vejamos o texto
do referido dispositivo, in verbis:
Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º - É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.
(Grifos nossos)

Desta forma, resta claro que os itens citados na exposição fática ferem dispositivos
constitucionais (além do invocado acima, também os estabelecidos no art. 5° e no art. 19,

88 2154-0290
85 98136-6015

sertaoconstrutora8@gmail.com
21.181.254/0001-23

Rua Dor Eneas Sá - Nº 180, Centro Mombaca-CE, Cep 63610-000

inciso III, ambos da Constituição Federal), e infraconstitucionais tendo em vista a criação de
obstáculos ao procedimento licitatório.

4 – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer que Vossa Senhoria, julgue a presente IMPUGNAÇÃO totalmente
procedente, e, em consequencia, seja excluído, ou reformado, o ITEM 11.4.1.13 do
instrumento convocatório do Pregão Eletrônico n.º 013/2021, já que a mesma compromete
seriamente andamento do Certame, o que afronta os princípios basilares da Lei de Licitações
e a nossa Constituição Federal.
Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada,
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.

Termos em que pede e espera deferimento.
Mombaça/CE, 06 de abril de 2021.

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ sob nº 21.181.254/0001-23
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
Representante Legal
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DESPACHO ADMINISTRATIVO
Pregão Eletrônico 012/2021
Consulente:
Preposto:
Destinatário:

SERTOES CONTRUÇÕES SERVIÇOS, LOCAÇÃO LTDA.
Neuigno Francisco da Silva Lima
Maria Renata Fernandes Sousa Lins
DECISÃO
Jurisprudência do TCU. Deferimento parcial.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins, Pregoeira de Trindade/PE.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DB9E-0CB6-1889-5AC5.

1.

A empresa SERTOES CONTRUÇÕES SERVIÇOS, LOCAÇÃO LTDA.,
inscrita no CNPJ nº 21.181.254/0001-23, por meio de pedido de impugnação
acostados aos autos, neste despacho qualificado como simples consulta,
prestou as seguintes informações:
Afirma que o certame a cláusula 11.4.1.1.3, é
ilegal, in verbis: ‘As certidões expedidas por
Conselhos de outras jurisdições deverão
obrigatoriamente ser visitadas pelo CREA/PE,
conforme Resolução CONFEA nº. 413 de 27
de junho de 1997;

2.
3.

4.
5.

Analisamos a vasta jurisprudência e entendemos que o pedido está sustentado
pela legislação.
Diante do exposto, deferimos parcialmente o pedido, passando a cláusula
11.4.1.1.3 do edital possuir a seguinte redação: ‘As certidões expedidas por
Conselhos de outras jurisdições deverão obrigatoriamente ser vistadas pelo
CREA/PE, conforme Resolução CONFEA nº. 413 de 27 de junho de 1997
para fins de assinatura do contrato, em concordância com a Súmula 272 do
Tribunal de Contas da União – TCU, devendo obrigatoriamente ser
apresentada no ato da assinatura do contrato’.
Na virtude que a alteração inquestionavelmente não mácula a formulação das
proposta, mantém os prazos e demais cláusulas do edital inalteráveis.
dê ciência a consulente.

Trindade/PE, 13 de abril de 2021.
(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Pregoeira
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RE: Esclarecimento licitação - Proc. adm. n.° 21/2021
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
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Enviada em:
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Comissão de Licitações e Pregoeiro
vito@guelbi.com.br
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Senhores,
Segue esclarecimento, em coloração vermelha.
Gostaria de saber, qual modelo de planilha devemos utilizar, a do ANEXO
IV ou do anexo II,
só existe no edital um modelo de planilha de custo, o Anexo II, o anexo IV é o detalhamento do objeto.
E também, gostaria de saber se é possível só apresentar a tabela com o
modelo do anexo IV, sem os blocos A, b, c, d, e e F
, e demonstrar o BDI conforme TCU?
O Senhor deve apresentar a composição conforme exigência do edital.
visto que:
A do anexo II, pede para ser informado o:
Em relação a bloco A:
NCM (no caso, para o serviço prestado não existe) ou teria algum que
deve ser informado?
Pelo que foi localizado pela minha empresa, o mais próximo seria o NCM
4906.00.00.
a Nomeclatura Comum do Mercosul - Tem como finalidade presumir com clareza a composição de ICMS que existe. O
código de serv. de engenharia é um só. o bloco 4906.
Também, em relação a tabela A, pelo modelo, não há espaço para preços e
sim para Medida e Quantidade,
já há campo de preço na tabela A.
No caso, a medida seria horas? conforme anexo IV e a quantidade? 150
horas x 12 meses?
Porém, ainda não há espaço de preços.
Os preços decorrem do valor bruto composto pela composição, que ficará na linha F do anexo II.
Em relação a bloco B:
Pede-se para relacionar todas as despesas fixas e variadas, porém,
conforme 10.3.4.2. Bloco B – Despesas Fixas e Variáveis.
Pede-se para informar as despesas dos últimos 12 meses da empresa e não
a explicação da formação de preços.
O senhor deve comprovar os preços, veja isso junto ao seu contador.
pede-se esclarecimento sobre como proceder, pois devo relacionar todas
as contas da empresa nos últimos 12 meses?
O seu contador que definirá qual o plano de contas e planejamento de custo adotado pela sua empresa.
No nosso caso, para o item 4 do bloco B (água) não pagamos, visto que
está incluso no valor do nosso aluguel, como podemos relacionar isso?
Seu contador deverá fazer uma nota técnica.
não há separação na sala locada. (nosso aluguel inclui condomínio, água
e gás).
E como deve ser relacionado o custo de preço de fabricação ou de
produção, visto que não se trata de um produto e sim de um serviço?
O item B.1 trata-se de três presuposto (custo, fabricação ou produção)... sendo serviço, você adotará o custo. é nitido que
é uma planilha padrão.
no bloco D, pede-se para somar o bloco A + o Bloco B, porém, como disse
acima, não há espaço nesse modelo de planilha para preços no bloco A.
Trata-se de um erro de digitação. O bloco A (compreende A + B).
Bons negócios.

De: vito@guelbi.com.br

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=786191cfce052fb2e6665e313c4325c9#/webmail/0//SENT/page:1/ODI3MQ
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RE: Esclarecimento licitação - Proc. adm. n.° 21/2021 - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

Enviada: 2021/04/14 19:08:17
Para: licitacao@trindade.pe.gov.br
Assunto: Esclarecimento licitação - Proc. adm. n.° 21/2021
Prezados, bom dia.
Em ref. ao:
Processo administrativo N. º 021/2021
Pregão eletrônico N. º 012/2021
ID licitacoes-e N. º 864830
Peço esclarecimentos:
Em relação ao modelo de proposta,
é possível verificar 2 tabelas,
Sendo elas no Anexo IV e Anexo II.
Gostaria de saber, qual modelo de planilha devemos utilizar, a do ANEXO
IV ou do anexo II,
E também, gostaria de saber se é possível só apresentar a tabela com o
modelo do anexo IV, sem os blocos A, b, c, d, e e F
, e demonstrar o BDI conforme TCU?
visto que:
A do anexo II, pede para ser informado o:
Em relação a bloco A:
NCM (no caso, para o serviço prestado não existe) ou teria algum que
deve ser informado?
Pelo que foi localizado pela minha empresa, o mais próximo seria o NCM
4906.00.00.
Também, em relação a tabela A, pelo modelo, não há espaço para preços e
sim para Medida e Quantidade,
No caso, a medida seria horas? conforme anexo IV e a quantidade? 150
horas x 12 meses?
Porém, ainda não há espaço de preços.
Em relação a bloco B:
Pede-se para relacionar todas as despesas fixas e variadas, porém,
conforme 10.3.4.2. Bloco B – Despesas Fixas e Variáveis.
Pede-se para informar as despesas dos últimos 12 meses da empresa e não
a explicação da formação de preços.
pede-se esclarecimento sobre como proceder, pois devo relacionar todas
as contas da empresa nos últimos 12 meses?
No nosso caso, para o item 4 do bloco B (água) não pagamos, visto que
está incluso no valor do nosso aluguel, como podemos relacionar isso?
não há separação na sala locada. (nosso aluguel inclui condomínio, água
e gás).
E como deve ser relacionado o custo de preço de fabricação ou de
produção, visto que não se trata de um produto e sim de um serviço?
no bloco D, pede-se para somar o bloco A + o Bloco B, porém, como disse
acima, não há espaço nesse modelo de planilha para preços no bloco A.

Peço esclarecimentos para que todos os itens sejam atendidos, conforme
solicitado via edital.
Muito obrigado pela atenção,
um ótimo dia.
Eng. Vito Alfano

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=786191cfce052fb2e6665e313c4325c9#/webmail/0//SENT/page:1/ODI3MQ
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Problema ao entregar o e-mail - retorno ao remetente (Undelivered Mail Returned to Sender) - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

Problema ao entregar o e-mail - retorno ao remetente (Undelivered Mail Returned to Sender)
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Mail Delivery System
licitacao@trindade.pe.gov.br

Problema ao entregar o e-mail - retorno ao remetente (Undelivered Mail Returned to Sender)
15/04/2021 | 11:14
15/04/2021 | 11:14
Mensagem.eml 6.38 KB

Lamentamos informar que não foi possível
entregar sua mensagem para um ou mais destinatários.
Se houver dúvidas sobre o motivo da falha, por favor
entre em contato com a Central de Atendimento do UOL
e encaminhe todo o texto abaixo.

Informações de diagnóstico para administradores:
Mensagem do serviço de email no servidor a2-skinner2.uhserver.com

The mail system

<vito@guelbi.com.br>: host mail.guelbi.com.br[108.179.253.197] said: 550 No
Such User Here (in reply to RCPT TO command)

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=786191cfce052fb2e6665e313c4325c9#/webmail/0//INBOX/page:1/ODQ0Ng
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ENC: Esclarecimento licitação - Proc. adm. n.° 21/2021 - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

ENC: Esclarecimento licitação - Proc. adm. n.° 21/2021
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Comissão de Licitações e Pregoeiro
vito@guelbi.com.br ,vito@guelbi.com.br ,vito@guelbi.com.br ,vito@guelbi.com.br ,vito@guelbi.com.br ,vito@guelbi.com.br ,vito@guelbi.com.br ,vito@guelbi.com.br ,vito@guelbi.com.br ,vito@guelbi.com

ENC: Esclarecimento licitação - Proc. adm. n.° 21/2021
15/04/2021 | 11:21
15/04/2021 | 11:21

De: "Comissão de Licitações e Pregoeiro" <licitacao@trindade.pe.gov.br>
Enviada: 2021/04/15 11:13:50
Para: vito@guelbi.com.br
Assunto: RE: Esclarecimento licitação - Proc. adm. n.° 21/2021
Senhores,
Segue esclarecimento, em coloração vermelha.
Gostaria de saber, qual modelo de planilha devemos utilizar, a do ANEXO
IV ou do anexo II,
só existe no edital um modelo de planilha de custo, o Anexo II, o anexo IV é o detalhamento do objeto.
E também, gostaria de saber se é possível só apresentar a tabela com o
modelo do anexo IV, sem os blocos A, b, c, d, e e F
, e demonstrar o BDI conforme TCU?
O Senhor deve apresentar a composição conforme exigência do edital.
visto que:
A do anexo II, pede para ser informado o:
Em relação a bloco A:
NCM (no caso, para o serviço prestado não existe) ou teria algum que
deve ser informado?
Pelo que foi localizado pela minha empresa, o mais próximo seria o NCM
4906.00.00.
a Nomeclatura Comum do Mercosul - Tem como finalidade presumir com clareza a composição de ICMS que existe. O código de serv. de engenharia
é um só. o bloco 4906.
Também, em relação a tabela A, pelo modelo, não há espaço para preços e
sim para Medida e Quantidade,
já há campo de preço na tabela A.
No caso, a medida seria horas? conforme anexo IV e a quantidade? 150
horas x 12 meses?
Porém, ainda não há espaço de preços.
Os preços decorrem do valor bruto composto pela composição, que ficará na linha F do anexo II.
Em relação a bloco B:
Pede-se para relacionar todas as despesas fixas e variadas, porém,
conforme 10.3.4.2. Bloco B – Despesas Fixas e Variáveis.
Pede-se para informar as despesas dos últimos 12 meses da empresa e não
a explicação da formação de preços.
O senhor deve comprovar os preços, veja isso junto ao seu contador.
pede-se esclarecimento sobre como proceder, pois devo relacionar todas
as contas da empresa nos últimos 12 meses?
O seu contador que definirá qual o plano de contas e planejamento de custo adotado pela sua empresa.
No nosso caso, para o item 4 do bloco B (água) não pagamos, visto que
está incluso no valor do nosso aluguel, como podemos relacionar isso?
Seu contador deverá fazer uma nota técnica.
não há separação na sala locada. (nosso aluguel inclui condomínio, água
e gás).
E como deve ser relacionado o custo de preço de fabricação ou de
produção, visto que não se trata de um produto e sim de um serviço?
O item B.1 trata-se de três presuposto (custo, fabricação ou produção)... sendo serviço, você adotará o custo. é nitido que é uma planilha padrão.
no bloco D, pede-se para somar o bloco A + o Bloco B, porém, como disse
acima, não há espaço nesse modelo de planilha para preços no bloco A.
Trata-se de um erro de digitação. O bloco A (compreende A + B).
Bons negócios.

De: vito@guelbi.com.br
Enviada: 2021/04/14 19:08:17
Para: licitacao@trindade.pe.gov.br
Assunto: Esclarecimento licitação - Proc. adm. n.° 21/2021
Prezados, bom dia.

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=786191cfce052fb2e6665e313c4325c9#/webmail/0//SENT/page:1/ODI3Mw
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15/04/2021

ENC: Esclarecimento licitação - Proc. adm. n.° 21/2021 - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

Em ref. ao:
Processo administrativo N. º 021/2021
Pregão eletrônico N. º 012/2021
ID licitacoes-e N. º 864830
Peço esclarecimentos:
Em relação ao modelo de proposta,
é possível verificar 2 tabelas,
Sendo elas no Anexo IV e Anexo II.
Gostaria de saber, qual modelo de planilha devemos utilizar, a do ANEXO
IV ou do anexo II,
E também, gostaria de saber se é possível só apresentar a tabela com o
modelo do anexo IV, sem os blocos A, b, c, d, e e F
, e demonstrar o BDI conforme TCU?
visto que:
A do anexo II, pede para ser informado o:
Em relação a bloco A:
NCM (no caso, para o serviço prestado não existe) ou teria algum que
deve ser informado?
Pelo que foi localizado pela minha empresa, o mais próximo seria o NCM
4906.00.00.
Também, em relação a tabela A, pelo modelo, não há espaço para preços e
sim para Medida e Quantidade,
No caso, a medida seria horas? conforme anexo IV e a quantidade? 150
horas x 12 meses?
Porém, ainda não há espaço de preços.
Em relação a bloco B:
Pede-se para relacionar todas as despesas fixas e variadas, porém,
conforme 10.3.4.2. Bloco B – Despesas Fixas e Variáveis.
Pede-se para informar as despesas dos últimos 12 meses da empresa e não
a explicação da formação de preços.
pede-se esclarecimento sobre como proceder, pois devo relacionar todas
as contas da empresa nos últimos 12 meses?
No nosso caso, para o item 4 do bloco B (água) não pagamos, visto que
está incluso no valor do nosso aluguel, como podemos relacionar isso?
não há separação na sala locada. (nosso aluguel inclui condomínio, água
e gás).
E como deve ser relacionado o custo de preço de fabricação ou de
produção, visto que não se trata de um produto e sim de um serviço?
no bloco D, pede-se para somar o bloco A + o Bloco B, porém, como disse
acima, não há espaço nesse modelo de planilha para preços no bloco A.

Peço esclarecimentos para que todos os itens sejam atendidos, conforme
solicitado via edital.
Muito obrigado pela atenção,
um ótimo dia.
Eng. Vito Alfano

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=786191cfce052fb2e6665e313c4325c9#/webmail/0//SENT/page:1/ODI3Mw
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (PE)
Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE TRINDADE / Nº Processo: 021/2021)
às 10:20:37 horas do dia 16/04/2021 no endereço AVENIDA CENTRAL SUL
160, bairro CENTRO, da cidade de TRINDADE - PE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS, e a respectiva Equipe de
Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do
Pregão Nº Processo: 021/2021 - 2021/012/2021 que tem por objeto Contratação de pessoa
jurídica ou equiparada, atuante como empresa de engenharia civil devidamente regular
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, para prestação de
consultoria e assessoria na elaboração de projetos e acompanhamento de obras in loco,
com emissão de boletim de medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerentes a
condição de fiscal de obras, para suprir as necessidades da Secretaria de Obras do
Município de Trindade - PE.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:
Lote (1) - prestação de consultoria e assessoria na elaboração de projetos e
acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de medições, relatório
fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras - Valor estimado:
R$ 131.731,20
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

Proposta (R$)

CONSTRUCOES SERVICOS E
15/04/2021 15:00:08:783 SERTAO
LOCACOES LTDA

20,00%

R$ 105.384,96

13/04/2021 06:21:59:879 JOSE CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI

3,60%

R$ 126.988,87

15/04/2021 20:05:59:955 JHRIZZO ENGENHARIA LTDA

1,70%

R$ 129.491,76

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes descontos:
Lote (1) - prestação de consultoria e assessoria na elaboração de projetos e
acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de medições, relatório
fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras - Valor estimado:
R$ 131.731,20
Data-Hora

Lance

Lance (R$)

13/04/2021 06:21:59:879 JOSE CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI

3,60%

R$ 126.988,87

CONSTRUCOES SERVICOS E
16/04/2021 10:40:07:746 SERTAO
LOCACOES LTDA

51,00%

R$ 64.548,28

19/04/2021

Fornecedor
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16/04/2021 10:40:22:839 JHRIZZO ENGENHARIA LTDA

52,00%

R$ 63.230,97

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior
desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao
objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no
mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 16/04/2021, às 10:42:55 horas, no lote (1) - prestação de consultoria e assessoria
na elaboração de projetos e acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de
medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 16/04/2021, às
13:05:37 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 16/04/2021, às 13:05:37 horas, no lote (1) - prestação de consultoria e assessoria
na elaboração de projetos e acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de
medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
coordenador - MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS - desclassificou o
fornecedor: JHRIZZO ENGENHARIA LTDA. No dia 16/04/2021, às 13:27:22 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/04/2021, às 13:27:22 horas, no lote (1) - prestação de consultoria e assessoria
na elaboração de projetos e acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de
medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
coordenador - MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS - desclassificou o
fornecedor: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. No dia
19/04/2021, às 11:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 19/04/2021, às 11:26:52 horas, no lote (1) - prestação de consultoria e assessoria
na elaboração de projetos e acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de
medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atendeu as especificações contidas no edital. No dia 19/04/2021, às 11:28:17
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 19/04/2021, às 11:28:17 horas, no lote (1) - prestação de consultoria e assessoria
na elaboração de projetos e acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de
19/04/2021
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medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atendeu as especificações contidas no edital.
No dia 19/04/2021, às 11:28:17 horas, no lote (1) - prestação de consultoria e assessoria
na elaboração de projetos e acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de
medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOSE
CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI com o valor R$ 3,60.
No dia 16/04/2021, às 13:05:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA RENATA
FERNANDES DE SOUSA LINS - desclassificou o fornecedor - JHRIZZO ENGENHARIA
LTDA, no lote (1) - prestação de consultoria e assessoria na elaboração de projetos e
acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de medições, relatório
fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras. O motivo da
desclassificação foi: Contrato social, Atestados e Balanço Patrimonial não autenticado
digitalmente nos termos da cláusula 7.1.3, 7.5.1.1 e 7.1.6; Declaração de desimpedimento
não assinada nos termos da cláusula 7.14;.
No dia 16/04/2021, às 13:27:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA RENATA
FERNANDES DE SOUSA LINS - desclassificou o fornecedor - SERTAO CONSTRUCOES
SERVICOS E LOCACOES LTDA, no lote (1) - prestação de consultoria e assessoria na
elaboração de projetos e acompanhamento de obras, in loco, com emissão de boletim de
medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerentes a condição de fiscal de obras.
O motivo da desclassificação foi: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES
LTDA foi desclassificada por apresentar Proposta não assinada nos termos da cláusula
7.14; Ausência de Declaração de desimpedimento nos termos da cláusula 11.1.1; Ausência
de composição de custo na proposta nos termos da cláusula 10.3;.
No dia 19/04/2021, às 11:32:32 horas, a autoridade competente da licitação TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ - alterou a situação da licitação para
homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Pregoeiro da disputa

19/04/2021
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TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ
Autoridade Competente
FABIANO BATISTA QUEIROZ LINS
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
32.862.324/0001-25 JHRIZZO ENGENHARIA LTDA
32.023.440/0001-50 JOSE CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI
21.181.254/0001-23 SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA

19/04/2021
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DESPACHO ADMINISTRATIVO

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 101D-300E-E444-D6D8.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021

Pelo presente, considerando os termos do art. 38, VII e art. 43, VI da
Lei Federal 8.666/1993 venho homologar e adjudicar o Processo em tela a
favor das empresas JOSE CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI,
cadastrada no CNPJ sob o n.º 32.023.440/0001-50, no valor global de R$
126.988,87 (cento e vinte seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta
e sete centavos), para surtir seus efeitos administrativos e jurídicos,
considerando ter atendido as exigências estabelecidas no instrumento
convocatório, na Lei Federal n.º 8.666/1993, conforme acostado ao processo.
Na oportunidade, remeto o certame a Comissão de Licitações e
Contratos para tornar público a minha decisão por meio do Diário Oficial do
Município, digitalizar o presente certame e encaminhar digitalmente ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e arquivar o original na citada
Comissão, e confeccionar instrumento contratual com a máxima brevidade
possível.

Trindade/PE, 19 de abril de 2021.

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para
verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/101D-300E-E444D6D8 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar
se este documento é válido.

Código para verificação: 101D-300E-E444-D6D8

Hash do Documento
8F6AAED8EC099CE8F5A8350383DA3E73E13CB0B9BBEDFC4F6653B77197912FBE
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/04/2021 é(são) :

Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento - 032.***.***-55 em
19/04/2021 13:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

CONTRATO N° 021/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Carlos Matos Junior e Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C7F6-EAE1-A6A1-EBF8.

EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa
JOSE CARLOS MATOS JUNIOR
EIRELI.
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, de agora em diante denominado CONTRATANTE.
Do outro lado a empresa JOSE CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na AV Barão de Contendas n.º 1311,
Jatobá, na cidade de Petrolina-PE, CEP 56332-385, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º 32.023.440/0001-50, neste ato representado por José Carlos Matos
Junior, inscrito no CPF/MF sob o n.º 041.651.77-90, residente e domiciliado
na cidade de Petrolina, de ora em diante CONTRATADA, resolvem firmar
instrumento contratual mediante as seguintes cláusulas.
As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato,
instruído no Processo Administrativo nº 021/2021, Pregão eletrônico nº
012/2021, homologado no dia 19 de abril de 2021, mediante as cláusulas e
condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
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1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: Contratação de pessoa
jurídica ou equiparada, atuante como empresa de engenharia civil
devidamente regular perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, para prestação de consultoria e assessoria na
elaboração de projetos e acompanhamento de obras in loco , com emissão
de boletim de medições, relatório fotográfico e demais atribuições inerentes
a condição de fiscal de obras, para suprir as necessidades da Secretaria
de Obras do Município de Trindade - PE.
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3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM

1

3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
QNT.
VALOR
QNT.
VALOR
DESCRIÇÃO
UNID HORAS
UNIT/HORA MESES
TOTAL
MENSAIS
Prestação de consultoria e
assessoria na elaboração de
projetos e acompanhamento
de obras, in loco, com emissão
de boletim de medições,
relatório fotográfico e demais Horas
atribuições
inerentes
a
condição de fiscal de obras,
para suprir as necessidades
da Secretaria de Obras do
Município de Trindade - PE

96

110,2334

12

126.988,87

4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado de segunda a sexta-feira, de
forma contínua, nos termos deste instrumento;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio
do
e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br
para
o
e-mail
josejunior_matos@yahoo.com.br.
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

A prestação dos
administração;

serviços

será

no

horário

de

expediente

da
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4.4.

Na hipótese da prestação de serviço de forma parcial do grafado na nota
fiscal, este não será liquidado e será declarado o descumprido do prazo,
cabendo aplicação das penalidades cabíveis.

4.5.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

4.6.

Não será permitida a substituição de contador por outro sem a anuência
da administração.

4.7.

A autorização de execução do contrato será expedida após a Contratada:

4.7.1. Prestar em até 03 (três) dias corridos da assinatura do contrato,
garantia de 05,00% (cinco por cento inteiros) do valor deste
contrato, nos termos do § 2º, II da Lei Federal nº 14.065/2020 e do
art. 56, § 2º da Lei 8.666/93, objeto da contratação, conforme caput,
§ 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, com vigência
não inferior a 120 (cento e vinte) dias somado a vigência do Contrato.
Caso o licitado optar pela caução em títulos da dívida pública, deverá
este, ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. O licitante que optar
por garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta corrente nº
70.183-1, agência 2737-5 do Banco do Brasil S.A, em nome da
Contratante, conforme disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II e III da
Lei 8666/93. O licitado que optar por Seguro Garantia, deverá
apresentar apólice de seguro, emitido por financeira com registro no
Banco Central do Brasil – BANCEN, e devidamente regular e
autorizada para atuação de mercado de capitais. Os documentos de
apólice deverão ser autenticados digitalmente por meio de certificação
ICP-Brasil e deverá estar homologado e registrado pela
Superintendência de Seguros Privado – SUSEP ou órgão equivalente,
não sendo conhecida apólice de seguro que não estiver homologada
pela emissão no ato da licitação ou que não disponha de link para
verificação da autenticidade dela. O licitado que optar por Fiança
Bancária deverá apresentar o contrato firmado com Banco
regulamento autorizado a funcionar do Brasil pelo Banco Central do
Brasil – BANCEN. O licitante que optar por Título da Dívida Pública,
deverá apresentar Certificado de Autenticidade, da Atualização
Monetária com o prazo de validade atualizado, em conformidade com
o artigo 56, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
4.7.2. Na virtude de o objeto incluir mão de obra, o Seguro garantia deverá
conter cláusula da garantia do contrato com cobertura Trabalhista ou
Previdenciária, e estando tacitamente acobertado a cobertura
Trabalhista e Previdenciária para as demais modalidades de garantia
acima descrito.
4.7.3. As garantias terão validade de 120 (cento e vinte dias) somado a
vigência do contrato, devendo ser renovado no eventual aditamento
de prazo.
5. DO PREÇO

Página 3 de 19

5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de R$
126.988,87 (cento e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e oito
reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser de acordo com o
recolhimento do objeto.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da
confecção deste instrumento grafado na última página, limitando-se aos
devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 57, caput e inciso I,
da Lei 8.666/93, salvo os casos previamente estabelecidos em lei,
especialmente os ditames do art. 57, incisos I, II, IV e V da Lei nº.
8.666/93.
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7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.
7.2. Apresentar Relatório mensal dos serviços prestados e detalhamento de
custos indicado o valor do contrato referente a gasto com pessoal.
7.3. A Liquidação se dará após atesto de prestação dos serviços por meio do
gestor do contrato;
7.4. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.
7.5. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.6. Todos os pagamentos serão realizados na C/C 6048-8, AG 8074-8 Banco do Brasil.
7.7. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
7.8. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.9. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
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valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
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8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
8.7. Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos
em leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
serão reajustados pelo IGP-M, respeitando a carência de 90 (noventa) dias
corridos nos termos do art. 78, XV da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.7.1. O valor do reajuste deverá ser acrescido ao contrato por meio de
apostila nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº
8.666/1993.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;
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9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
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10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município: 04.2014.3.3.90.39.00
11.2. Nota de Empenho1 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos
serviços em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

1 Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às
normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.

12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
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seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
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12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução
dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo
estabelecido neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
prestações em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em excesso
não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer os serviços com em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize a prestação do objeto do
objeto.
12.23. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia
Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da
prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65);
12.24. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.25. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
12.26. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
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responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.28. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.29. O profissional ou representante da empresa contratada deverá se
apresentar nos locais para os quais foram designados pela
CONTRATANTE;
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12.30. Os serviços deverão ser executados continuamente, ao longo do
contrato, de conformidade com a necessidade da CONTRATANTE;
12.31. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar
alternativas operacionais, desde que impliquem na melhoria da
qualidade dos serviços;
12.32. Dispor de equipamentos em perfeitas condições de uso e na quantidade
necessária para realização dos serviços a serem contratados, para
atendimento diário e contínuo simultaneamente nas áreas da cidade;
12.33. Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou
a terceiros, durante a execução dos serviços quer sejam praticados pela
empresa contratante, seus propostos e/ou subcontratados;
12.34. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Processo Licitatório;
12.35. Fornecer aos seus funcionários (quando necessário) todos os EPI´s
(Equipamentos de Proteção Individual), necessário para a realização
com segurança dos serviços contratados;
12.36. Garantir a qualidade e regularidade dos serviços contratados,
empregando equipamentos adequados à execução satisfatória dos
serviços.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;
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13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a
serem prestados.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a prestação dos serviços, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
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reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios que
decorra de má assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Carlos Matos Junior e Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C7F6-EAE1-A6A1-EBF8.

13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do serviço prestado, nos termos da legislação em vigor.
13.25. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia,
observado o disposto no § 5o do art. 33 da Lei Federal 8.212/1991.
13.26. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.27. Inexistindo a retenção nos termos da cláusula anterior, a administração
executará a caução até o limite da dívida e este sendo insuficiente fará
a cobrança na via judicial, podendo suspender a execução do presente
contrato e rescindi-lo unilateralmente nos termos previstos na lei federal
8.666/1993.
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. Tercismenia Agra de Alencar Cruz em
exercício na execução do objeto, assumindo total responsabilidade pela
execução do presente instrumento, ou profissional designado por meio
de portaria ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente
a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
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os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
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15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.
15.3.1.1.

15.3.2.
15.3.2.1.

Advertência:
São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
Multa de:
1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;
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15.3.2.2.

3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;

15.3.2.3.

5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;

15.3.2.4.

10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.
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15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu
cumprimento, levando
a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
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15.3.4.1.5. houver a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração
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15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.
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15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
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16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
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17. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
17.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013, doravante
denominadas,
em
conjunto, “Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

17.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

17.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.

17.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.
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17.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.

17.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

17.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos serviços prestados, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

17.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

17.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

17.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
18. DAS VEDAÇÕES
18.1. É vedado à CONTRATADA:
18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
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18.1.2. Interromper a prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
18.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
18.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
19. DOS CASOS OMISSOS

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Carlos Matos Junior e Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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19.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

20. DA PUBLICIDADE
20.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

21. DA ASSINATURA
21.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

21.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

21.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

21.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
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deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.
23. DO FORO
23.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

23.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Carlos Matos Junior e Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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Trindade/PE, 19 de abril de 2021.

[assinado digitalmente]
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA
CONTRATANTE

[assinado digitalmente]
JOSE CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI
CONTRATADO
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ANULAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 003/2021
A
Excelentíssima
Senhora
Prefeita
Municipal, in fine, no uso de suas atribuições
legais, na forma da lei, etc. em especial a
Súmula 437 do Supremo Tribunal Federal –
STF: ‘A administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial.’ e ainda em
observância a recomendação do Tribunal de
Contas do Estado do Pernambuco, em
decisão da Liminar da Medida Cautelar
peticionada pela Prime Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda., tombada
como processo nº 21100268-9, deferida pela
Vossa Excelência, Conselheiro Carlos da
Costa Pinto Neves Filho, passa a anular o
processo Administrativo nº 003/2021,
Pregão Eletrônico nº 003/2021, Ata de
Registro de Preço nº 005/2021 e o Contrato
nº 013/2021, com efeitos ex nunc. Helbe da
Silva Rodrigues Nascimento – Prefeita.
__________
EXTRATO DO CONTRATO 020/2021
Pregão Eletrônico n°. 011/2021, decorrente
do Processo Administrativo n°. 020/2021,
Contratada: MATOS E RIBEIRO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com sede
na Rua Antônio Fontino Souza n.º 200,
Pindoba, na cidade de Custódia/PE, CEP
56640000 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
32.548.947/0001-28, neste ato representado
por José Michael Ribeiro, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 061.829.614-06, residente
e domiciliado na cidade de Carpina/PE,
com fundamento na Lei Federal n.º
8.666/1993 e no Decreto 10.024/2019, pelo
valor global de R$ 587.530,13 (quinhentos e
oitenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e
treze centavos). Objeto: Contratação de
empresa por meio de Sistema de registro de
Preço, para eventual aquisição de Materiais
de expediente para suprir as necessidades
das Secretarias do Município de Trindade-

PE. Assinado dia 19 de abril de 2021. Helbe
da Silva Rodrigues Nascimento - Prefeita.
__________
EXTRATO DO CONTRATO 021/2021
Pregão Eletrônico n°. 012/2021, decorrente
do Processo Administrativo n°. 021/2021,
Contratada: JOSE CARLOS MATOS
JUNIOR EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na AV Barão de
Contendas n.º 1311, Jatobá, na cidade de
Petrolina-PE, CEP 56332-385, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 32.023.440/0001-50,
neste ato representado por José Carlos
Matos Junior, inscrito no CPF/MF sob o n.º
041.651.77-90, residente e domiciliado na
cidade de Petrolina, com fundamento na Lei
Federal n.º 8.666/1993 e no Decreto
10.024/2019, pelo valor global de R$
126.988,87 (cento e vinte e seis mil,
novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e
sete centavos). Objeto: Contratação de
pessoa jurídica ou equiparada, atuante
como empresa de engenharia civil
devidamente regular perante o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA, para prestação de consultoria e
assessoria na elaboração de projetos e
acompanhamento de obras in loco, com
emissão de boletim de medições, relatório
fotográfico e demais atribuições inerentes a
condição de fiscal de obras, para suprir as
necessidades da Secretaria de Obras do
Município de Trindade - PE. Assinado dia
19 de abril de 2021. Helbe da Silva
Rodrigues Nascimento – Prefeita
__________
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
Objeto: Contratação de pessoa jurídica e
equiparadas para prestação de serviços de
contabilidade pública para atender as
necessidades do Fundo Municipal de
Aposentados e Pensões – FUMAP e da
Prefeitura Municipal de Trindade/PE
englobando o Fundo de Saúde, Fundo de
Assistência Social e Conselho municipal de
Direito da Criança e Adolescente. Sessão e
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