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e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
f) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
10.3.3 -.Quanto à qualificação econômico-financeira:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigível e apresentado na forma da Lei, conforme determinado pelo respectivo Conselho
Regional e nos termos das Resoluções 871/2000 e 899/2001 do Conselho Federal de
Contabilidade, devidamente registrado no Órgão competente, comprovando a boa situação
financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses
da data de apresentação da proposta. O balanço deverá ser registrado na entidade
competente e também assinado pelo Administrador da Empresa e pelo Contador. O Balanço
Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento,
extraídos do livro Diário, devidamente registrado no órgão competente, nas condições de
apresentação do balanço patrimonial.

Liquidez Geral = AC + ARLP > = 1,0
PC + ELP
Liquidez Corrente = AC > = 1,0
PC

AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável em Longo Prazo; PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível em Longo Prazo.
b) Comprovar que possui Capital Social Integralizado de no mínimo 5 % (cinco por
cento) do valor estimado. A comprovação será apresentada por meio da Certidão
Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da Pessoa Jurídica, a
mesma deverá ser emitida com um prazo máximo de 30 (trinta) dias da abertura da
proposta. Obs.: O Capital Social Integralizado deverá ser em relação ao valor estimado do
lote ou da soma dos lotes para qual a empresa apresentará sua proposta.
c) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial expedida pelo
distribuidor da rede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias
anteriores à sessão pública de processamento do pregão.
10.3.4 - Quanto à qualificação técnica:
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove(m) o fornecimento de produtos objeto deste Pregão;
b) Certificado de Posto Revendedor, emitido pela Agencia Nacional de Petróleo (ANP);
c) Licença de Operação emitida por órgão ambiental especializado, do Estado de
Pernambuco;
d) Alvará de Vistoria, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco;
e) Licença de Funcionamento, emitida pela Prefeitura Municipal do domicilio ou da
da licitante;
10.3.5. - Anexos:
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a) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente para licitar, conforme modelo constante
do ANEXO IV, com firma reconhecida em cartório.
b) Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal (Art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93), conforme modelo constante do ANEXO VI,
com firma reconhecida em cartório.
SE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NÃO ESTIVER COMPLETA E CORRETA OU
CONTRARIAR

QUALQUER

DISPOSITIVO

DESTE

EDITAL

E

SEUS

ANEXOS,

O

PREGOEIRO CONSIDERARÁ O PROPONENTE INABILITADO.
11. - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1°
lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura da respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇO pelo Ordenador
de Despesas e o classificado em primeiro lugar, de cada Item.
11.2. O prazo de validade da Ata
ser prorrogado por um período
mostrando mais vantajosa para
norma, conforme determina o Art.

de Registro de Preços, por acordo entre as partes, poderá
de 12 (doze) meses, quando a proposta continuar se
a administração, satisfeitos os demais requisitos desta
4°, § 2° do Decreto 3.931/2001.

11.3. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHÃ GRANDE não ficará obrigado a adquirir os bens objeto do presente certame
exclusivamente pelo SRP, podendo realizar outro certame quando julgar oportuno e
conveniente, ou mesmo proceder a aquisição por dispensa ou inexigibilidade, nos termos da
legislação vigente, sem que caiba nestes casos qualquer tipo de recurso ou indenização às
empresas signatárias do SRP.
11.4. Na hipótese do Item 5.3, caso o preço resultante da nova aquisição seja igual ou
superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão gerenciador fica obrigado a
adquirir os bens junto às empresas signatárias do SRP, eis que estas têm o direito de
preferência.
12. - DO PROCEDIMENTO

12.1. - No dia, hora e local designado no preâmbulo neste instrumento, será aberta a
sessão, quando os interessados ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro os
documentos de credenciamento juntamente com a cédula de identidade ou equivalente, os
envelopes "Proposta de Preço" e "Documentação de Habilitação".
12.1.1. - Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será recebido peto
Pregoeiro, pelo que se recomenda a todos os interessados em participar da licitação que
estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para o
recebimento dos envelopes.
12.2. - Proceder-se-á à análise dos documentos pertinentes e consequentes credenciame
dos interessados, se for o caso.
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12 3 - Ao Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório.
12.3.1. - A(s) proposta(s) que não atender(em) aos requisitos será(ão) desclassificada(s).
Estarão classificadas todas as propostas que atendam as especificações do edital; e, aptas a
participar da fase de lances verbais apenas as propostas selecionadas, isto é, as qualificadas
para dar lances.
12.3.2. - A proposta de valor mais baixo e as propostas de preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela estarão qualificadas para dar lances, isto é, poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
12.3.3. - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem
anterior, os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecerão novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos, nos termos do art.
40, IX da Lei n° 10.520/2002.
12.3.4. - Havendo empate(s) na condição prevista no subitem 12.3.3 que ultrapasse(m) o
quantitativo máximo de 3 (três) propostas, todas estas propostas serão selecionadas /
qualificadas para a fase de lances.
12.3.5. - Conforme previsão do art. 44 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), será segurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço. Ocorrendo o empate, proceder-se-á na forma descrita no art. 45 da LC n°
123/06, que dispõe que ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; não
ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma antes
descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
acima (propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que
sejam até 5% superior ao melhor preço), na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito; no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem neste intervalo, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Na
hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame. O disposto no art. 45 somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
12.3.6. - Conforme previsão dos arts. 42 e 43 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), a comprovação de regularidade fiscal
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, devendo apresentar toda a documentação exigida para efeito
desta comprovação, mesmo que apresente alguma restrição. Havendo alguma
restrição referente à comprovação referida, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declaradp o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não*
regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93 e nas demais
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leis referentes à matéria, sendo facultado à Administração convocar os llcitant
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.4. - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes qualificados para tanto, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes.
12.5. - Ao Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados / qualificados para
lances, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
12.5.1. - Na hipótese de duas ou mais propostas classificadas / qualificadas para lances que
apresentarem preços iguais, o Pregoeiro decidirá, na ocasião, mediante sorteio, a sequência
de realização dos lances.
12.5.2. - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.
12.5.3. - Cada lance deverá importar numa redução mínima do valor de R$ 1,00 (um
real), relativamente ao menor preço total do objeto já ofertado.
12.5.4. - Dos lances ofertados não caberá retratação.
12.6. - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
12.7. - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. ..
12.8. - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
12.9. - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo
motivadamente a respeito.
12.10. - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilitatórias.
12.11. - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
12.12. - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação d
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
12.13. - Nas situações previstas nos subitens 12.7, 12.9 e 12.11, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
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12.14. - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes "Documentação de Habilitação"
dos demais licitantes.
12.15.1. - Após a homologação e adjudicação, o(s) licitante(s) poderá (ao) retirar os
envelopes referidos no subitem anterior, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
inutilização dos mesmos.
12.16. - Lavrar-se-á ata circunstanciada da Sessão Pública, que será assinada pelo
Pregoeiro, por todos os licitantes presentes e, facultativamente, pelos membros da equipe de
apoio.

i

13 - DOS RECURSOS
13.1. - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente.

tffc

13.2. - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendolhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
13.3. - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
13.4. - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
13.5. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.6. - Os recursos deverão ser endereçados ao Pregoeiro.
13.7. - O prazo de impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para o recebimento das propostas.
14. - DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
14.1. - Esta licitação submete-se ao tipo Menor Preço Por Lote, sendo processada e
julgada em estrita observância ao disposto no inciso X do art. 4°, da Lei n.° 10.520/2002.
14.2. - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições estabelecidas neste edital, apresente o menor preço e que o mesmo encontre-se
igual, inferior ou na margem aceitável do preço de referência.
14.3. - Na hipótese de não haver lances e verificada absoluta igualdade de preços entre
duas ou mais propostas classificadas em 1° (primeiro) lugar, o Pregoeiro procederá ao
desempate, mediante sorteio, na forma do disposto no § 2° do art. 45 da Lei n.o 8.666/93
14.4. - A adjudicação do objeto licitado deverá ser feita à empresa classificada em primei
lugar.

l

15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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15.1. Após a homologação do resultado, a Prefeitura convocará, pela ordem de classificação,
a empresa classificada em 1° (primeiro) na ordem crescente de apresentação de proposta ou
fase de lances verbais para assinatura, em 05 (cinco) dias úteis, da Ata de Registro de
Preços.
15.2. A convocação poderá ser efetivada pessoalmente através do representante da
empresa, via e-mail ou fac-símile, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde, de acordo
com o endereço prestado na proposta.
15.3. Caso o primeiro colocado não se apresente para assinar a Ata/ no prazo fixado, o preço
classificado inicialmente em segundo lugar passa a ser considerado vencedor, alterando-se
as classificações subsequentes.

£

15.4. Estando a Ata de Registro de Preços devidamente assinada, a Prefeitura providenciará
a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, a partir do qual
passará a ter efeito de contrato futuro de fornecimento nas condições estabelecidas neste
Edital.
15.5. Somente assinarão a Ata de Registro de Preço as empresas que efetuarem o menor
lance escrito ou verbal, em cada Lote/Item.
15.6. O termo de recebimento do representante da licitante contratada no verso da
Solicitação de Empenho ou a assinatura da ARP supre a necessidade de convocação.
16. - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A Administração da Ata de Registro de Preços resultante deste certame ficará a cargo
da Prefeitura Municipal da Chã Grande/Departamento de Compras, nos termos de sua
regulamentação interna.
16.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que
previamente autorizada pela Administração Superior, poderá ser utilizada por outros órgãos
da Administração Pública.

^fc

16.3. Os órgãos interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar
solicitação prévia a Prefeitura.
16.4.

Será fiscal da Ata de Registro de Preço o responsável do Departamento de Compra.

17 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
17.1. Serão consideradas fornecedoras do objeto imediato deste certame, de acordo com as
respectivas quantidades e valores unitários registrados na Ata de Registro de Preços, as
empresas cujas propostas forem classificadas em 1°, lugar, em ordem crescente de
apresentação de proposta ou fase de lance verbal.
17.2. Para fornecimento dos bens, a Prefeitura, receberá um pedido de fornecimento do
fiscal da Ata de Registro de Preço indicando quantidade, valor unitário e valor total e o seto'
Solicitante verificará previamente a existência de dotação orçamentaria, providenciará a
expedição da SOLICITAÇÃO DE EMPENHO e convocará a empresa na ordem de classifid
para proceder a entrega.
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17.3. A convocação será feita através do recebimento da SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
empresa vencedora do certame que poderá ser feita na sede da Prefeitura ou diretamente na
sede da empresa, por fax ou e-mail, donde deverá constar a data, o valor unitário do bem, a
quantidade pretendida a qual começará a contar o prazo para fornecimento não podendo ser
superior ao tempo definido no termo de referência.
17.4. A retirada da solicitação de empenho, na sede da prefeitura, somente poderá ser
efetuada por representante legal da empresa acompanhado de documento idóneo que
comprove essa situação ou por preposto, desde que munido de instrumento de procuração
com poderes especiais para o ato.
17.5. Tanto o representante, quanto o preposto, previstos no Item 17.4 deverão apresentarse munidos de documento de identificação.
17.6. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar a solicitação de
empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos termos do item 17.4 ou se recusar a recebêla nos termos do Item 17.3, sem justificativa plausível e aceita pela Administração, será
convocada a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento,
devendo neste caso ser efetuada negociação tendo como referência o preço do primeiro
colocado, e assim por diante.
17.6.1. Caso a empresa classificada em 1° lugar, na forma do Item 17.6, recusar o
recebimento da solicitação de empenho ou a fornecer o bem, poderá sofrer as sanções
previstas no capítulo 21 deste edital.
17.6.2. O termo de recebimento assinado no verso da solicitação de empenho pela empresa,
credenciado ou representante legal supre a necessidade de convocação.
17.7. Os bens objeto mediato desta licitação deverão ser entregues no endereço indicado no
termo de referência.
17.7.1. No endereço indicado pelas empresas signatárias e aderentes.
17.8. Os bens serão recebidos provisoriamente para verificação da conformidade com o
exigido no Edital, num período de 02 (dois) dias.
17.9. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o
recebimento provisório.
17.9.1. Em se verificando problemas nos bens, a empresa será notificada para substituir o
bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
17.10. Os produtos deverão ser substituídos num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da devolução feita pelo Fiscal da Ata de Registro de Preço.
18. - DA FISCALIZAÇÃO

18.1. - A responsabilidade pela FISCALIZAÇÃO da execução do contrato será a encargo
membros designados pela Secretaria Contratante.
18.2. - Após a assinatura do termo contratual, deverão ser fornecidos aos respectivo
titulares, responsáveis pela fiscalização, todos os elementos necessários ao cumprimento de
sua obrigação, e quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência
por parte da contratada, deverá de imediato comunicar por escrito ao secretário da pasta,

-.

.
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que tomará as providências para que se aplique as sanções previstas na lei, neste edital
contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.
19. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1 - Uma vez convocada, a licitante vencedora deverá comparecer em 05 (cinco) dias
úteis seguintes à convocação, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Item 19 deste Edital.
Assinado a ARP, a empresa vencedora do certame obriga-se:
a) Responder as notificações no prazo estabelecido;
b) Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos participantes.
c) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços as mesmas condições de
habilitação;
d) Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades inferiores ao previsto
na ARP.
e) Proceder a entrega dos materiais, conforme solicitado, no local indicado no termo de
referência dentro das condições e preços ajustados em sua proposta e nos prazos previstos
nesta licitação;
f) Encaminhar a Nota Fiscal, após o recebimento definitivo, apresentadas ao Fiscal da Ata de
Registro de Preços para conhecimento e envio ao DEPARTAMENTO a fim de efetivação do
pagamento devido.
g) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura ou Fiscal da ARP, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;
h) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com
eles, ainda que ocorridos dentro das dependências do Poder Judiciário;
i) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a
devida anuência da Prefeitura.
19.2. O termo de recebimento no verso da Solicitação de Empenho supre a necessidade de
Notificação.
19.3. Observar as regras constantes do Termo de Referência - anexo I deste edital.
20. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. Uma vez firmada a ARP, A PREFEITURA se obriga a:
a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei n° 8.666/93, para
assinar a Ata de Registro de Preço e a retirada ou envio da Solicitação de Empenho na
condições previstas nos itens 17 e 17.6 deste edital.
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b) Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que
a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital.
c) Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste
Edital.
d) Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante a execução e no recebimento dos materiais.
e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
f) Proceder a análise das solicitações de adesão da Ata de Registro de Preço para outros
órgãos.
g) Proceder outras diligências correlatas ao bom andamento a ARP.
f

21. - DO PAGAMENTO
21.1. A licitante receberá, em parcela única, o valor contratado apresentado na nota fiscal,
que terá como base os preços finais ofertados na fase de proposta ou lances verbais desta
licitação e emitirá a nota fiscal de vendas, que será apresentada ao Fiscal da Ata de Registro
de Preço.
21.2. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a partir da data
de entrega da Nota Fiscal ao Setor de contabilidade, a ser processada em duas vias, com
todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras
e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando,
ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.
21.3. A Nota Fiscal apresentada com erro será devolvida à empresa contratada para
retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado no item 21.2, os dias que se
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

^h

21.4. A Prefeitura só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do fiscal
da Ata de Registro de Preço, o necessário ATESTO comprovando a efetiva entrega pela
empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.
21.5. Em caso de entrega fracionada do objeto, quando previamente autorizada pela
Prefeitura, será efetuado o pagamento, depois que todo o bem tiver sido entregue.
22. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. O atraso injustificado na entrega dos materiais deste certame sujeitará a empresa/a
juízo da Administração, à multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o
limite de 5% (cinco por cento), conforme determina o art. 86, da Lei n° 8666/93.
22.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada pôs
com a Prefeitura, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive co
multa prevista no item 22.2, b.
22.2. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração
poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87,
da Lei 8.666/93:
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a) Advertência por escrito
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
administração municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo
temporal previsto para a penalidade (02 (dois) anos);
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87
da Lei 8.666/93, c/c art. 7° da Lei n° 10.520/02.
22.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados da intimação por parte da prefeitura, o respectivo valor será descontado dos
créditos que a contratada possuir com este Município e, se estes não forem suficientes, o
valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal.
22.4. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a solicitação de
empenho ou para assinatura do contrato, o valor da multa não recolhido será encaminhado
para execução pela Procuradoria Municipal.
22.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
22.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco as sanções
administrativas previstas no item 22.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
23. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1. Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho, no prazo de 05
(cinco) dias corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocado dentro
dó prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular, de que trata o item
10, deste Edital, a PMCG
poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço,
verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou
revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público;
23.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
23.3. O licitante vencedor deverá adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados, da data da realização do Pregão. A hão
apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente prevista, bem como na s
desclassificação;
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23.4. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de"
Pernambuco, bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
23.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes, ficarão à
disposição para retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no
endereço citado no preâmbulo, durante o período de 5 (cinco) dias úteis após a homologação
do processo. Findo este prazo, os referidos envelopes serão destruídos;
23.6. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão, devendo protocolar o pedido no Setor de Protocolo, da Prefeitura Municipal de Chã
Grande, localizada no endereço citado no preâmbulo, cabendo o Pregoeiro decidir sobre o
requerimento no prazo de Ol(um) dia útil ou 24 (vinte e quatro) horas. A petição será
dirigida à autoridade subscritora do Edital;
23.7. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame;

f

23.8. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o
licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem 23.6 deste Edital;
23.9. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório;
23.10. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
23.11. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, observada a
legislação pertinente à matéria;
23.12. O(s) vencedor(es) desta licitação deverá(ao), durante a execução contratual, manter
as condições de habilitação apresentada na licitação;

A

23.13. O(s) licitante(s) vencedor(es) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições
os acréscimos ou supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1°, artigo 65 da
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores;

è

23.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o f o r o - d a Comarca de Chã Grande do Estado de
Pernambuco;
23.15. O Edital completo será disponibilizado no endereço citado no preâmbulo onde poderá
ser consultado ou retirados gratuitamente, na sala da Comissão Permanente de Licitação da
PMCG, onde serão prestados todos os esclarecimentos caso solicitados pelos interessados,
estando disponível para atendimento nos dias úteis, das 08 às 12 horas (horário local);
23.16. Todos os elementos fornecidos pelo PMCG e que integram o presente Pregão e seus
anexos, são complementares entre si. Qualquer detalhe que se mencione em um e se omita
em outro, será considerado como especificado e válido;
23.17. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde
que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
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23.18. É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública;
23.19. A licitação, não implica proposta de Contrato por parte da Prefeitura. Até a entrega
da Nota de Empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura tiver
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica
ou administrativa;
23.20. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
23.21. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

V

23.22. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
23.23. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura;
23.24. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial;
23.25. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (Termos de Referência,
Minuta de Contrato e demais Anexos);
23.26. As dúvidas porventura existentes quanto à interpretação do texto deste Edital e seus
anexos, poderão ser dirimidas pelo Pregoeiro, desde que o interessado as formule, por
escrito, até 02(dois) dias úteis anteriores a data marcada para recebimento dos envelopes
contendo as propostas de preços e documentação, devendo a solicitação ser entregue na
sala da CPL, no endereço citado preâmbulo no horário das 08 às 12 horas (horário local), de
segunda a sexta-feira;
23.27. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal;

/

23.28. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação
de quaisquer documentos relativos a esta licitação;
23.29. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação;
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ANEXO l
TERMO DE REFERÊNCIA
(PLANILHA DE QUANTITATIVOS)

Descrição
Bio Diesel Comum S-500
Bio Diesel Comum S-10
Gasolina Comum
Etanol Hidratado
Óleo de Motor Diesel 1 Lts
Óleo de Motor Gasolina 1 Lts
Óleo de Freio 500 ml
Óleo de Diferencial 1 Lts
Óleo Hidráulico ATF 1 Lts
Filtro de Óleo Lubrificante Diesel

Filtro
de
Gasolina
Graxa 1 Kg

Óleo

Lubrificante

Unidade
Lts
Lts
Lts
Lts

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

Quantidade
96000
210000
141000
45700
5900

Média R$
R$ 2,58
R$ 2,68
R$ 3,03
R$ 2,52
R$ 14,50
R$ 30,00
R$ 11,50
R$ 14,80
R$ 11,17
R$ 41,17
R$ 21,67

1250
1050
730

1380
230
205

1150
'

'

Total
R$ 247.680,00
R$ 562.800,00
R$427.230,00
R$ 115.011,67
R$ 85.550,00
R$ 37.500,00
R$ 12.075,00
R$ 10.804,00
R$ 15.410,00
R$ 9.468,33
R$ 4.441,67

R$ 10,83
R$ 12.458,33
R$ 1 540.429,00
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ANEXO II
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO NQ
72015
PREGÃO PRESENCIAL N°
/2015

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII,
Federal n° 10.520/2002, que a empresa
requisitos necessários para habilitação exigido neste Edital.

de

do artigo 4° da Lei
possui os

de 20

Assinatura do Responsável Legal

.
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ANEXO III

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)'
PROCESSO N°
/2015
PREGÃO PRESENCIAL IM°
/2015

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

(Razão Social), estabelecido(a) na
(endereço completo), inscrita no CNPJ sob n°
__, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação
no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à
sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de
contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
Por ser verdade assina a presente.

de

de 20

Assinatura do Responsável Legal
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ANEXO IV
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO N°

/201E

PREGÃO PRESENCIAL N°

/2015

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei
Federal n° 10.520/2002, que esta empresa é uma Microempresa/Empresa de Pequeno Porte,
nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos
do § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimos plenamente com os
requisitos de habilitação exigido neste Edital.

de

de 20_

Assinatura do Responsável Legal
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ANEXO V

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO N°
/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°
/2015

Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Ar t. 7° da
Constituição Federal

inscrita no CNPJ
^endereço completo).
estabelecida na
_(Razão Social).
_,
vem
DECLARAR
para
fins
de
participação
no
processo
licitatório
sob n°
em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Por ser verdade assina a presente.

de

de 20

Licitante ou Representante Legal
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ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, e as Pessoas
Jurídicas elencadas na cláusula segunda desta
ata, tendo por OBJETO O objeto desta licitação é
o
registro
de
preço
destinados
para
a
Prefeitura Municipal.
A Prefeitura Municipal de Chã Grande, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ sob o n°. 11.049.806/0001-90, com sede na Avenida São José, n° 101, Centro,
CEP. 55.636-000, Chã Grande - PE, Fone: (81) 3537.1140, com obediência geral a Lei
Federal N°. 10.520 de 17/07/2002, o Decreto Federal N° 7.892, de 23/01/2013, o
Decreto Federal N°. 5450 de 01/07/2005, subsidiariamente a Lei Federal N°.
8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, neste ato representado pelo Daniel Alves de Lima, Brasileiro, Casado, Professor,
inscrito no CPF/MF sob o n° 141.881.394-04, doravante denominado CONTRATANTE, e de
outro lado as empresas e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata,
considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
/20_,
bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, do Pregão Presencial,
RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo
com a classificação por elas alcançadas por Lote/Item, atendendo as condições previstas no
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação
do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado à aquisições futuras sujeitandose as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em
conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação futura das empresas relacionadas na
Cláusula Segunda deste instrumento, visando o fornecimento dos materiais constantes do
Termo de Referência que acompanha o Edital da citada licitação e que, ambos, integram esta
ARP, independente de transcrição.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou
o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1° do art. 65 da LLC, ser
acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de
Preço (ARP).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
1. Empresa(s) vencedora(s):
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax (
Representante:
RXi:

i

Lote/Item:

.
I.E.:
)

- E-mail:_
.Órgão Exp.:

CPF:

.
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Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação
Lote:

2.2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.1201.2037.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE
ENSINO
12.361.1217.2049.0000
- MANUTENÇÃO
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.1203.2072.0000
FUNDEB

-

MANUTENÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

DO

ENSINO COM

DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

ESCOLAR -

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15.122.1501.2087.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
URBANOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.2001.2094.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0402.2102.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1001.2129.0000 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS
10.301.1006.2137.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
10.302.1023.2148.0000 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE
URGÊNCIA - SAMU
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10.302.1014.2144.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CLAUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO
3.1. Para esta contratação foi instaurado procedimento licitatório, com fundamento nas Leis
ns. 10.520/02 e 8.666/93.
3.2. Regularmente convocado para retirar a Solicitação de empenho, o fornecedor deverá
fazê-lo no prazo máximo de 03 (três) dias, prorrogável por uma única vez, se houver
justificativa aceita pela Prefeitura, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de
preposição ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe
expressamente o seu representante habilitado para retirada da Solicitação de empenho.
3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho supre a necessidade
de convocação para retirada da mesma.
3.5. O fornecedor somente poderá extrair cópia da solicitação de empenho ou documento
equivalente, ficando o original com o órgão gerenciador ou aderente.
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a Prefeitura e as
empresas que apresentarem as propostas classificadas em consequência do presente
certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da
ARP pelo Prefeito e as classificadas em primeiro lugar.
4.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, por acordo entre as partes, poderá
ser prorrogado por um período de 12 (doze) meses, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma, conforme
determina o Art. 4°, § 2° do Decreto 3931/2001.
4.3. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a
comprar os bens exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar
oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade,
se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou
indenização às empresas signatárias do SRP.
4.4. Na hipótese do Item 4.3, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou
inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão
fica obrigado a adquirir os bens junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis que
estas têm o direito de preferência.
4.5. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo pela Prefeitura, nos te
das normas que regem a matéria e normatizações internas.

28
Av. São José, n° 101 - Centro - Chã Grande - PE - CEP: 55636-000 - C.N.P.J.: 11.049.806/0001-90
Fone/Fax: 81 3537.1140 - E-mail: ouvidoria@chagronde.pe.gov.br Siíe: www.chagrande.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa8cd772-36b0-4469-bd8e-b51da03f8ca5

POR UMA CIDADE FELIZ

Prefeitura Municipal
de Chã Grande

PREFEfTVRA

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, dês
previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e enti
da Administração.
5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão
encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Divisão de Compras.
5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes
pressupostos:

*

' a. Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
b. Anuência expressa do fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste instrumento são aqueles
constantes na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.
0

6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado
multiplicado pela quantidade que se deseja comprar
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da
data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o
permita.
6.4. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de offício ou a
pedido do licitante signatário da ARP, nas seguintes condições:

i
^fc

a.

Para cima, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos
termos do artigo 65, §69, da Lei n. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do
fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de
fato superveniente ou de difícil previsão;

b.

Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se
substancialmente superior ao praticado no mercado;

6.5. Na hipótese do Item 6.4."b", frustrada a negociação, o órgão gerenciador liberará o
fornecedor e chamará as demais empresas classificadas em 2° e 3° lugares visando igual
oportunidade de negociação.
6.6. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão
gerenciador cancelará, total ou parcialmente, esta Ata e adotará as medidas cabíveis para a
nova aquisição desejada.
6.7. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de
preços.
í
6.8. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecedor
(tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).
CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO

7.1. Em se verificando vícios ou defeitos nos bens, o fornecedor será notificado paraxcorrtgir
ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo
recebimento definitivo.

^
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7.2. A notificação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos será realizada pelo Fiscal da Ata
Registro de Preço.
7.3. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2°,
inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado,
sem necessidade de anuência da signatária da ARP.
7.4. Durante a vigência da ARP, no caso de descontinuidade da fabricação dos bens cotados,
o fornecedor obriga-se a fornecer os produtos que vierem a substituí-los ou similares, desde
que seja possível manter as condições técnicas e comerciais inicialmente ofertadas.

l
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto no prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da
retirada/recebimento da Solicitação de empenho.
_fe

8.1.1 - Os produtos terão a entrega conforme solicitação, mediante requisição formalizada
pela Contratante, através do respectivo Setor requisitante.
8.2. A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da
correspondente Solicitação de empenho e, se for o caso, do expediente de compra ou
documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do mesmo.
8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-simile ou email, conforme informações constantes na proposta.
8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser
acompanhada da Solicitação de empenho.
8.3. Recebida a notificação, a empresa terá 03 (três) dias úteis para retirada da Solicitação
de empenho, a partir da qual começará a contar o prazo de fornecimento, que não poderá
ser superior a 02 (dois) dias.
8.4. A retirada da Solicitação de empenho somente poderá ser efetuada por pela empresa,
preposto ou representante acompanhado de documento idóneo que comprove essa situação.
8.5. O representante previsto no Item 8.4 deve apresentar-se munido de documento de
identidade.
8.6. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar se recusar a receber a Solicitação
de empenho ou não retira-la no prazo de 03 (três) dias úteis, sem justificativa plausível e
aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo
lugar para efetuar, o fornecimento, nas condições mais próximas do primeiro colocado,
assim por diante.
8.7. O termo de recebimento assinado no verso da solicitação de empenho feito pela
empresa ou preposto legalmente credenciado supre a necessidade de notificação.
8.8. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento
parcial do bem, o esgotamento da capacidade de fornecimento será o limite máximo de
quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.
8.9. Na hipótese do Item 8.8, os órgãos signatários da ARP adquirirão o restante dos bens
das demais empresas classificadas em 2° lugar para esse mesmo item.

*
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8.10. Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrera
endereço que por este for indicado.
8.11.
Os bens serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da
quantidade e da qualidade.
8.12. Em se verificando problemas nos bens, a empresa será notificada para corrigir ou
substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento
definitivo.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR

\

9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidades fiscais exigidas
no edital de licitação respectivo,
II,

9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante
legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.
9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.
9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem
fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.

a capacidade de

9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao
previsto na TR.
9.6. Executar o fornecimento do presente ata de acordo com a proposta apresentada e a
fornecer toda mão de obra, equipamentos necessários para plena execução dos serviços
contratados, mantendo funcionários devidamente credenciados e uniformizados em número
e especificação compatíveis com a natureza e cronograma dos serviços, bem como dispor de
veículos para o transporte adequado das quantidades de produtos contratadas.
9.7. É de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a qualidade dos produtos
fornecidos, devendo os mesmos estar acondicionados em embalagens apropriadas e dentro
dp prazo de validade estipulado, obrigando-se, ainda, a substituir os produtos com
problemas de fabricação, imperfeição, vício, qualidade inferior às solicitadas, produtos
estragados ou de marca diversa da estipulada na proposta no prazo fixado pela contratante.
9.8. A fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas do presente ata, em nenhuma
hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades contratuais e legais, bem como dos
danos materiais ou morais que forem causados a terceiros, seja por atos ou omissões
próprias ou de seus funcionários e prepostos.
9.9. Deverá comunicar à contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade
que venha interferir na execução dos serviços.
9.10. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que
venham a ser devidos, em decorrência do presente contrato, correrão por conta da
Contratada.
9.11. Todas as despesas com fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas
necessárias para o fornecimento do objeto deste contrato, correrão por conta da Contratada.
9.12. E vedado a Contratada subcontratar ou transferir total ou parcialmente o objeto deste
Contrato para outra empresa
: .31
\. São José, n° 101 -Centro- Chã Grande - PE -CEP: 55636-000 - CN.PJ.: 11.049.806/0001-90
Fone/Fax: 81 3537.1140 - E-inaif: ouvidoria@chagrande.pe.gov.br Site; www.chagrande.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa8cd772-36b0-4469-bd8e-b51da03f8ca5

CHÃ
GRANDE-H
tPOfi Í/MA C/OAOf FEUZ
/M\a

PREFEITURA
POR UMA CIDADE FELIZ

9.13. A Contratada deverá disponibilizar veículos necessários e adequados (Baeí)
transporte das mercadorias, em condições específicas exigidas para este tipo íteprocedimento.
9.14.

As mercadorias deverão ser entregues sem sinal de violação.

9.15. Não serão recebidas mercadorias cujo acondicionamento original apresente sinais de
violação ou umidade consequente de depósito irregular ou do vazamento de algum produto.
9.16.
As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do
contrato, sem a solicitação prévia da Contratada e autorização desta Prefeitura, mesmo que
sejam por produtos de qualidades equivalentes.
9.17. Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou situação
análoga; a Prefeitura poderá autorizar a substituição do (s) produto (s), por outro (s) a ser
(em) proposto (s), quando da apresentação da justificativa por escrito, que comprove a
dificuldade temporária do fornecimento do produto, sendo considerado como dificuldade
temporária apenas uma entrega.
9.18. As mercadorias serão consideradas recebidas, após as conferências de praxe e
aprovação dos funcionários indicados pelos órgãos municipais onde deverão ser entregues as
mercadorias.
9.19.

O horário de entrega será entre 08:00 h. as 12:00 h.

9.20. Se algum produto apresentar irregularidade, como, por exemplo, não conter a
especificação exigida no edital ou não corresponder a marca apresentada na proposta, ou
ainda, produtos estragados, alterados ou adulterados, e havendo recusa da contratada em
efetuar a sua troca.
9.21. A Contratada terá que substituir imediatamente e às suas expensas, mediante
solicitação do Setor Requisitante da Prefeitura, no total ou em parte, o objeto do contrato
que não obedecer às condições de qualidade ou estiver em desacordo com o exigido no
Edital e na ata.
9.22.
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou
supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1°, artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e
alterações posteriores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a garantir, durante a execução
deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação estipuladas no processo
licitatório, na modalidade Pregão Presencial, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
10.1. Gerenciara ARP.
10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos
aderentes.
10.3.

Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos aderentes.

10.4.
Conduzir o procedimento
inclusive, pela sua aplicação.

de penalização ao fornecedor,

responsabilizando-se,
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10.5.
Os órgãos aderentes adotarão procedimento de penalização em desfavor das
empresas contratadas, a teor da Lei 10.520/2002, 8.666/93 e pelos c/c regimento interno
de cada órgão, inclusive pela sua aplicação.
10.6. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes, efetuar o devido termo
aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.
10.7. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP independente de anuência dos órgãos
signatários.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Os órgãos signatários ou aderentes fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas no presente instrumento.
l

11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.
11.2.

Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.

11.3. Será fiscal da Ata de Registro de Preço para a Prefeitura o encarregado do
almoxarifadq
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma
unilateral pelo órgão gerenciador, quando:
a.

0(s) fornecedor(es) que não se dispuser(em) a consertar/substituir os bens que
vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou
garantia;

b.

O(s) fornecedor(es) não cumprir(em) as obrigações constantes deste Instrumento;

c.

0(s) fornecedor(es) não retirar(em) a Solicitação de empenho no prazo estabelecido,
sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador de Despesas do órgão gerenciador

•
\u órgão aderente;
d.

O(s) fornecedor(es), na execução do contrato, incorrer(em) numa das hipóteses
enumeradas nos artigo 13 do Decreto n. 3.931/2001 e no artigo 78 da Lei
8.666/93;

e.

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o(s)
fornecedor(es) não quiser(em) acordar revisão;

f.

Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas nos
autos;

12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o
contraditório, será comunicado ao(s) fornecedor(es) e publicado na Imprensa Oficial.
12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência
de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, ,
decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.
.
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13. Quando do pagamento do Fornecedor e de acordo com as suas condições especificas,
aplicar-se-á o disposto:
13.1. Se o Fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de
benefícios ou isenções, deverá obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.
13.2. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na fonte a Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a
contribuição para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo "SIMPLES" que
deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar a referida opção mediante
documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

•

14.1. O pagamento será efetuado em favor da empresa contratada, na estrita ordem
cronológica da data de sua exigibilidade no prazo máximo de 30( trinta ) dias, a partir da
data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO (emissor da solicitação de empenho), a
ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores
unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da contacorrente onde deseja receber seu crédito.
14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na
habilitação.
14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor
será notificado para regularizar.
14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 05 (cinco) dias para proceder à
regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá
ser certificado e comunicado ao Setor Jurídico para as providências cabíveis.
14.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão signatário poderá
baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.
14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins
de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se
disponível, o número do fac-símile.
14.7. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenhax~x
concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do
IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão
comprador, que terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para dar a liquidação da despesa, rta
forma estatuída no art. 63 da Lei n. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualque
incorreção detectada.
15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas
ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da Solicitação de empenho e contendo
todos os dados da mesma.
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15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação
apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que
serviu de base para emissão da Solicitação de empenho.
15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão estar inclusos no
valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie.
15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como
o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito
bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.
15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada
em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao órgão
comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.
15.6. No documento de cobrança não deverá constar material ou descrição estranha ao
constante da Solicitação de empenho.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a Solicitação de empenho, a não
retirada ou mesmo o recebimento fora do prazo, conforme edital, configurará falta
grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o art. 13 do Dec. 3.931/2001
ou com o art. 78 da Lei n. 8.666/93:
a.

Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por
até 05 (cinco) anos; ou

b. Declaração de inidoneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando então poderá
solicitara sua reabilitação.
16.2. O fornecedor que atrasar injustificadamente na entrega do objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 1% (umpor cento) por
dia de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento), conforme determina o art. 86, da Lei n°
8666/93.
16.3. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir
com a Prefeitura, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a
multa prevista no item 16.4, b.
16.4. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração
poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87,
da Lei 8.666/93:
a) - Advertência por escrito;
b) - Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato;
c) - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total,
sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura, será aplicado o limite máximo
temporal previsto para a penalidade (02 (dois) anos);
d) - Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art.
da Lei 8.666/93, c/c art. 7° da Lei n° 10.520/02.
16.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados da intimação por parte da Prefeitura, o respectivo valor será descontado dos
créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o
valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal
16.6. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a nota de empenho
ou para assinatura do contrato, o valor da multa não recolhido será encaminhado para
execução pela Procuradoria.
16.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
16.8. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco as sanções
administrativas previstas no item 16.4, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
16.9. O possível órgão aderente a ARP, será o responsável pelas sanções administrativas
a serem aplicadas ao fornecedor, inclusive a da pena prevista neste edital, de acordo com o
que preceitua a Lei 10.520/2002, 8.666/1993 e pelos Decretos 3.931/2001, e regimento
interno correspondente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOCUMENTOS APLICÁVEIS

17.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a
seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a. Edital de Pregão Presencial n.
/201_ e Termo de Referência;
b. Proposta escrita do fornecedor ou recomposição de preço.
c. Ata da Sessão Publica.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
18.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente
instrumento:
a.
.

Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação à finalidades do interesse
público, nos termos do. art. 65 da Lei n. 8.666/93, respeitados os direitos do
Fornecedor;

b. Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I ao art. 79 da
Lei n. 8.666/93;
c.

Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial,
instrumento, salvo se as faltas forem contra o órgão signatário.
d. Fiscalizar, junto com os demais órgãos signatários, o fornecimento dos bens.

deste

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMUNICAÇÕES

19.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número
deste instrumento e o assunto específico da correspondência.
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19.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos signatários ou aderentes
fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1.

e dos

A Solicitação de empenho, uma vez emitida, não substitui o instrumento de contrato.

20.2. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos
termos do art. 654, § 2°, do Código Civil.
20.3. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir
fielmente as Cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e
legislação complementar, durante a vigência deste Contrato.
20-4. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Gestor e Fiscal da
Ata de Registro de Preço com a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar
lavrando-se ao final da reunião ata circunstanciada assinada pelo Gestor e Fiscal da Ata de
Registro' de Preço, representante da contratada e duas testemunhas encaminhado-a ao
Prefeito para Homologação e/ou Despacho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
21.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura providenciará seu extrato de
publicação na Imprensa Oficial do Estado de Pernambuco.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. Fica eleito o Foro de Chã Grande, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da
execução desta Ata de Registro de Preços.
22.2. E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam esta ARP em 01
(uma) via, podendo a empresa signatária solicitar uma cópia, sendo que a original será
arquivada no Núcleo Setorial de Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei n.
8.666/93.
Chã Grande,

de 2015

de

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

l-

2Nome:
CPF n°.

Nome:
CPF n°.
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ANEXO VII
Minuta do Contrato
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
_
DE N° _ /2015 QUE
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO
O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, E
A EMPRESA_
•

A Prefeitura Municipal de Chã Grande, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ sob o n°. 11.049,806/0001-90, com sede na Avenida São José, n° 101, Centro,
CEP. 55.636-000, Chã Grande
PE, Fone: (81) 3537.1140, doravante denominada
CONTRATANTE, representada, neste ato, por seu Excelentíssimo Prefeito, Sr. Daniel Alves
de Lima, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob o n ° 141.881.394-04,
, Pessoa
residente e domiciliado nesta cidade e o Fundo Municipal de
com
Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n°.
sede na
__
/ representado pelo (Cargo) a Sr°
(Nome Completo) e, do outro lado a empresa (Razão Social), CNPJ N° XX.XXX.XXX/XX-XX,
situada ã (Endereço Completo), aqui representado por seu Sócio Administrador, Sr° (Nome
Completo), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), residente e domiciliado na (Endereço
Completo), inscrito no CPF/MF sob o n°. XXX.XXX.XX-XX, portador do RG n° X. XXX. XXX (Órgão Expedidor) , daí por diante denominada CONTRATADA, em conformidade com a
Processo Lícitatório n° _ _/2015 - Pregão Presencial n° _ /2015, devidamente
homologada pela Autoridade Superior em _ / _ /2015, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e
suas alterações, têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato o qual fazem e na
melhor forma de Direito, mediante as cláusulas e estipulações seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento Parcelado de Combustível e
Derivados do Petróleo para Execução das Atividades Administrativas
e
Institucionais, no âmbito deste município, de acordo com as especificações constantes
no Anexo I deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME JURÍDICO

Pregão Presencial ora citado, e subsidiariamente pela Lei Federal N°. 10.520 de 17/07/2002,
o Decreto Federal N° 7.892, de 23/01/2013, o Decreto Federal N°. 5450 de 01/07/2005,
subsidiariamente a Lei Federal N°. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar n°
\ aquisição,123,
objeto
dedo14presente
de dezembro
contrato,
de rege-se
2006, pelas
por suas
disposições
cláusulasexpressas
e preceitos
no Edital
de direito
do
público,
aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de
direito privado.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

\ presente contrato vigo

estimando-se para tanto o período de início em: _
de
__
de 20 _ e término em:
_
de _
de 20 _ , podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, nos termos d
art. 57 da Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

l

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
a) Unilateralmente pela Administração, conforme Art. 65, Inciso I da Lei 8.666/93;
b) Por acordo das partes, conforme Art. 65, Inciso II da Lei 8.666/93;
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no Art. 77 e 78 da Lei
Federal n° 8.666/93.
Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI e XVII, art. 78, da
Lei Federal n° 8.666/93, terá a contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos
objetos corretamente fornecidos, perdendo ainda em favor da Contratante, o valor das
garantias contratuais, a título de pena convencional.

0

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

•
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento dos objetos pactuados na cláusula primeira do presente contrato a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA R$
,
(
).
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal
correspondente. É obrigatória a inserção da declaração: referente à Pregão Presencial n°
/2015, Processo Licitatório n°
/2015.
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As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de apresentação válida.
No caso de
formalmente
documentos
encaminhado

solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar
a Prefeitura Municipal de Chã Grande, devidamente acompanhada de
que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será
à procuradoria jurídica do município para devido parecer.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

V

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.1201.2037.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE
ENSINO
\0
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.1203.2072.0000 -- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB
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PREFEITURA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15.122.1501.2087.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
URBANOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.2001.2094.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0402.2102.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
3-3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

04.122.1801.2118.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1001.2129.0000 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS
10.301.1006.2137.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
10.302.1023.2148.0000 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE
URGÊNCIA - SAMU
10.302.1014.2144.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE

Fica expressamente vedada a contratada a transferência de responsabilidade do
fornecimento do objeto contratual do Pregão Presencial n°
/2015 - Processo Licitatorío n°
/2015, a qualquer outra pessoa física ou jurídica, no seu todo ou em parte.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização periódica do cumprimento do objeto deste contrato ficará a cargo da Secretaria
de _
.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
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Prefeitura Municipal
de Chã Grande
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o*
.VISTi

I - Cumprir durante o prazo referido na Cláusula Terceira do presente instrumento, a
execução do serviço/fornecimento especificado na Modelo da Proposta - Anexo II do edital.
II - Corrigir, incontinente, às suas custas, sem qualquer ónus para a CONTRATANTE e
dentro do prazo disposto no inciso supra, quaisquer erros, incorreções ou emissões
observadas nas aquisições a seu cargo;
III - Responder pelos danos e prejuízos decorrentes do não fornecimento do objeto ora
licitados, salvo na ocorrência de caso fortuito e força maior, apurados na forma da legislação
vigente, quando comunicados à CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;
IV - Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros, em razão ou não do objeto do contrato;
V - Ressarcir todos os danos causados à CONTRATANTE ou terceiros na execução dos
trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas,
isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes;
VI - Responsabilizar-se por todo o pessoal que utilizar, a qualquer título, para o
fornecimento do objeto, pessoal este que será diretamente subordinado e vinculado à
CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE relação jurídica de qualquer natureza;
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE:

I - Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido no caput da Cláusula Terceira deste
instrumento.
II - Acompanhar e aprovar os objetos entregues as suas devidas repartições.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pela rescisão por qualquer uma das
hipóteses previstas nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, a Prefeitura Municipal de Chã Grande poderá aplicar à CONTRATADA as sanções
previstas no art. 87 do citado diploma legal e item 22 do edital, garantida a prévia defesa.
I - Pelo descumprimento total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar a pena
pecuniária de 30% (trinta por cento) do valor da inexecução, sem prejuízo das demais
cominações legais.

r

II - Pelo atraso na entrega das mercadorias ou no atendimento de determinação da
contratante para cumprimento de outras obrigações previstas neste Edital, a Administração
poderá aplicar a multa diária de 1% (um por cento) até 02 (dois) dias, a ser calculado sobre
o valor da mercadoria não entregue ou sobre o valor do serviço prestado no mês, conforme o
caso, sendo que, ultrapassado este prazo, considerar-se-á como inadimplemento total do
contrato.

\I - Pode

participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de dois
anos, e de declaração de inidoneidade para licitar.

•11
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IV -- Além das multas que serão aplicadas à contratada inadimplente, serão anotad
respectiva ficha cadastral todas as irregularidades praticadas pela licitante vencedora,
inclusive o descumprimento das seguintes obrigações:
a). Respeitar os padrões de qualidade definidos, as especificações, marcas e validades dos
produtos;
b) Respeitar datas de entregas das mercadorias, do recolhimento e da prestação de contas;
c) Acatar as determinações da fiscalização;
d) Observar as normas de segurança.
VI - Considera-se inadimpiemento contratual a entrega de produtos com marcas,
especificações ou quantidades diversas das constantes do presente contrato e da proposta.
VII - A Contratante, para garantir o fiei pagamento das multas, reserva-se o direito de reter
o valor contra qualquer crédito gerado pela Contratada, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial, bem como de descontar o valor da multa da garantia de execução
apresentada pela contratada nos termos dos § § 2° e 3° do artigo 86 da Lei Federal n°
8.666/93.
VIII - As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominaçoes
estabelecidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Na hipótese de existência, na esfera judicial, de decisões favoráveis à Prefeitura Municipal de
Chã Grande, a sucumbência a que for condenada a parte ex-adversa, nos termos do Art. 20
do Código de Processo Civil Brasileiro, pertencerá, exclusivamente, ao CONTRATANTE, de
pleno direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRO - DO FORO

Elegem, as partes contratantes, o Foro do Município de Chã Grande, Estado de Pernambuco,
para solução de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em (04) quatro vias de
igual teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.
Chã Grande, _ de

de 2015

CONTRATADA

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CONTRATANTE

SECRETARIO

l-

2 -
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Prefeitura Municip
de Chá Grande
Nome:
CPF n°.

Nome:
CPF n°.
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PREFEITURA

CHÃ GRANDE

Prefeitura Municipal
de Chá Grande

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITIÇ
AUTUAÇÃO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2015 na sede do Governo Municipal
da Cidade de Chã Grande, faço a Autuação do Processo Licitatório n° 002/2015
sob o Pregão Presencial n° 001/2015, para fornecimento do objeto abaixo
descriminado:

OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento Parcelado Combustível
e Derivados do Petróleo para Execução das Atividades Administrativas e
Institucionais, no âmbito deste Município.

Chã Grande, 21 de Janeiro de 2015.
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EMENTA: PREGÃO PRESENCIAL - "Modalidade de
licitação
própria
para
bens
e
serviços
considerado? comuns pelo mercado (fornecedc
e consumidor), qualquer que seja o valor
estimado, sempre pelo menor preço, sendo a
disputa feita em sessão pública por propostas
escritas e possibilidade de lances verbais e de
negociação a viva-voz, na qua! se verifica, o
posteriori,
as condições
habilitatórias
do
proponente com o menor preço ofertado".

OBJETO DO PARECER: Justificativa sobre !icitaçâo, na modalidade pregão
presencial, para Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimentos Parcelados
de Combustíveis e Derivados do Petróleo para Execução das Atividades
Administrativas e Institucionais, no âmbito de.^e município.
SOL1CSTANTE: Comissão Permanente de Liciícção.

RELATÓRIO

O principal ponto a ser observado neste parecer se refere ao exame e
aprovação da Minuta de Edita! e Contrato que versam sobre a Contratação de
Pessoa Jurídica para Fornecimentos Parcelcdos de Combustíveis e Derivados do
Petróleo para Execução das Atividades Administrativas e Institucionais, no âmbito
deste município.
Insta ressaltar que a análise feita por esta assessoria é meramente jurídica, de
sorte a verificar se o pedido está em conformidade com os ditames e preceitos
legais bem com as orientações jurisprudenciais. A narrativa dos fatos constantes
deste Parecer é feita em conformidade com as peças de informação
colacionadas ao expediente.
Os documentos integrantes do Edita! são:
a) ANEXO ! - TERMO DE REFERÊNCIA;
b) ANEXO !! - MODELO DA PROPOSTA;
c)

ANEXO

III

-

DECLARAÇÃO

DE CUMPRIMENTO

DAS CONDIÇÕES DE

HABILITAÇÃO;
d) ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE;
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m

e) ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILIL
PARA MiCROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
g) ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO.

Ainda em análise, consta no processo cópia do ato de designação do pregoeiro,
bem como minuta do instrumento convocatório para tal desiderato, instruído de
edita! de licitação, especificações do objefo, modelo de proposta de preços,
modelo de procuração para a prática do atos concernentes ao certame e
modelo de declaração da proposta da prot'3ção ao trabalho do menor.
Assentiu a autoridade máxima desta InsPuição acerca da deflagração do
procedimento licitatório.
EMBASAMENTO JURÍDICO

A licitação na
características:

modalidade

de

pregoo

presencial

possui

as

seguintes

I) destina-se á aquisição de bens e serviços comuns;
II) não há limites de valor estimado do contratação para que possa ser adotada
essa modalidade de licitação;
III) só admite o tipo de licitação de menor preço;
IV) concentra todos os atos em uma única sessão;
V) conjuga propostas escritas e lances durante a sessão;
VI) possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o
menor preço;
VII) é um procedimento célere.

Ademais, propicia para a Administração os seguintes benefícios:
I) economia - a busca de melhor preço gere economia financeira;
II) desburocratização do procedimento licitaório;
II!) rapidez - licitação mais rápida e dinâmico as contratações.
Infere-se que a modalidade pregão se aplica a União, Estados-Membros, Distrito
Federal, Municípios e suas respectivas entidades da Administração Indireta, sendo
que a sua utilização dar-se-á nas aquísiçõer ou contratações de bens e serviços
comuns, definidos como sendo aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais do mercado.
É cediço que a lei atribuiu certa margerr de valoração aos administradores
públicos estaduais e municipais na adoção do pregão. Contudo, a experiência
demonstra as vantagens, quer sob o ponto de vista temporal do procedimento
2
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(princípios da celeridade processual e eficiência), quer sob o ponto de visYcraa
economicidade das contratações decorrenjes de tais procedimentos, razão pela
qual se recomenda a adoção por Estacos e Municípios, atendida as suas
respectivas realidades regionais e locais.

Sob o prisma estritamente jurídico, a me!hof- inteligência que se pode extrair da
norma, a partir da compreensão sistemática e teleológica, resulta de pressuposto
de que se tem por escopo o exercício do dreíto de preferência como critério de
desempate das melhores propostas obtidas em certame público, destinadas ao
fornecimento de bens e serviços.

A persistir o empate entre as melhores ofertas, nada impede que Administração
proceda ao sorteio da proposta que atencsrá o interesse público, observado o
disposto no art. 45, § 2°, da Lei 8.666/93, aplicável subsidiariamente ao Pregão por
força do art. 9° da Lei 10.520/2002.

Face tais premissas, temos que a contratação de serviços comuns ou para
aquisição de bens comuns, independentemente do valor, é, via de regra, o
pregão.
CONCLUSÃO

Assim, conclui-se que seja seguida a legalidade, aplicando-se os ditames
referentes ao processo licitatório da lei 8.666/93 e demais disposições legais
pertinentes à espécie.

Ademais, temos que o certame deverá se engendrado sob a modalidade já
referida, pregão presencial, do tipo menor preço global, tomando-se como
parâmetro a minuta de instrumento convocctório acostada ao processo.
É o parecer que submeto à apreciação superior.
S.MJ.
Chã Grande, 21 de janeiro de 2015.

OLIVEIRA LIMA & BELCHlO&ADVQGA&C&-A$$OCIADO$
CNPJ/MF DE N.° 07.91 6.706/0001-47
- MÁRCIO ALEXANDRE VA.ENÇA BELCHIOR OAB/PE ir.610
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MINUTA DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°
PREGÃO PRESENCIAL N°

/2Q1S
/2015

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE, através do seu Pregoeiro Público, o servidor
Gesiel Gomes Tavares de Araújo, instituído pela Portaria n°. 002/2015 - GP, de 02/01/2015,
com os demais membros da equipe de apoio, Maria José Duarte da Silva, Douglas Michel
Henrique, Rocha e Eliane Trajano Lopes, respectivamente, torna público aos interessados,
que, às
:
horas do dia
de
de 2015, ou caso não haja expediente
nesta data, no primeiro dia útil subsequente, que realizará a licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, através do SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - SRP, Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento
Parcelado de Combustível e Derivados do Petróleo para Execução das Atividades
Administrativas e Institucionais, no âmbito deste município, de acordo com a Lei
Federal NO. 10.520 de 17/07/2002, o Decreto Federal N° 7.892, de 23/01/2013, o Decreto
Federal N°. 5450 de 01/07/2005, subsidiariamente a Lei Federal NO. 8.666/93 e suas
alterações, pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
1. - DO EDITAL, OBJETO, DATA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO

1.1. O Edital poderá ser adquirido, de 2a a 6a, das 8 às 12 horas, no prédio sede da
Prefeitura Municipal de Chã Grande, localizado à Av. São José, n° 101, Centro, Chã Grande PE, CEP. 55.636-000, juntamente com carimbo CNPJ, onde também serão fornecidas
informações aos interessados.
1.2. Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento Parcelado de Combustível e
Derivados do Petróleo para Execução das Atividades Administrativas e
Institucionais, no âmbito deste município, de acordo com as especificações constantes
no Anexo I deste Edital.
1.3. A licitação realizar-se-á no dia
de
de 2015, às
:
(.
.) horas, na
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, à Av. São José, n° 101,
Centro, Chã Grande - PE, CEP. 55.636-000, onde os interessados farão a entrega dos
envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS e de sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO à
Comissão de Pregão, que estará reunida para esta finalidade.
1.4. Cronograma do Certame:
Recebimento das Propostas Até:
/ /2015 às 09:00 horas.
Abertura das Propostas:
/ /2015 às 09:30 horas.
Início da Sessão de Disputa de Preços:
/ /2015 às 10:00 horas.
1.5. Coordenação do Processo
Pregoeiro: Gesiel Gomes Tavares de Araújo
Fone: (81) 3537.1140
e-mail: cpl.pmcg@hotmail.com
2. - DO VALOR ESTIMADO

2.1. - O Valor Máximo Estimado do LOTE I é de R$ 1.540.429,00 (Hum Milhão,
Quinhentos e Quarenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais).
2.2. - Os lances propostos inicialmente (propostas iniciais) que não estiverem e
conformidade com o Art. 48, inciso II da Lei 8.666/93, serão automaticamente
desclassificados (critério de julgamento).
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3. - DOS ANEXOS

Integram o presente edital, os seguintes anexos:
aj ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS);
b) ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO;
c) ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE;
d) ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;
e) ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART,
7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
f) ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
g) ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO.
4. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2037.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE
ENSINO
12.361.1217.2049.0000
MANUTENÇÃO
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.1203.2072.0000 FUNDEB

E

DESENVOLVIMENTO

DO

ENSINO

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

COM

ESCOLAR -

J.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.122.1501.2087.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
URBANOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.2001.2094.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0402.2102.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1001.2129.0000 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS
10.301.1006.2137.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
10.302.1023.2148.0000 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE
URGÊNCIA - SAMU
10.302.1014.2144.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
5. - DA PUBLICIDADE
O aviso deste Pregão será publicado no Diário Oficial do Estado e em Jornal de Grande
Circulação.
6. - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
6.1. - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste
Pregão, sob pena de decadência do direito de impugnação.
6.2. - As impugnações e/ou os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à
Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Chã Grande, localizado à Av. São José, n°
101, Centro, Chã Grande - PE, CEP. 55.636-000, de 2a a 6a feira, no horário das 08:00 às
12:00 horas.
6.3. - Decairá do direito de impugnar os termos deste Pregão o proponente que o tendo
aceito sem objeção, venha, após o período contido no subitem 6.1 deste Edital e
estabelecido no art. 12 do Decreto n.° 3.555/2000, a apresentar falhas ou irregularidades
que o viciem.
7. - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
7.1. - Poderão participar da presente licitação empresas constituídas para o objeto da
licitação e que atendam às condições do presente edital;
7.2. Estão impedidas de participar da presente licitação:
7.2.1. Os interessados sob regime de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação
ou em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, e aqueles que tenham sido punidos com suspensão
do direito de licitar com o Município de Chã Grande ou declarados inidôneos por qualquer
Órgão Público e/ou impedidas de licitar e contratar com a administração conforme o art. 7 da
Lei n°. 10.520/02.
7.2.2. Empresas entre cujos dirigentes, diretores, sócios, responsáveis ou empregados, haja
aigum dirigente ou servidor da Prefeitura;
7.2.3. Duas ou mais empresas com participação societária entre si.
7.2.3. Empresa que não estiver atuando no ramo do objeto licitado.
3
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8.

-

DA

REPRESENTAÇÃO,

DO

CREDENCIAMENTO

E

DA

DECLARAÇÃO

HABILITAÇÃO

8.1. - No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro,
será realizado o credenciamento do interessado ou de seu representante legal. Para tanto,
OBRIGATORIAMENTE, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
com todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No
caso de sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição
de seus Administradores;
b) Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua
inscrição, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
d) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial;
e) Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida em cartório,
estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de
propostas e à prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento licitatório,
inclusive o poder de interposição de recursos, acompanhado, conforme o caso, de um
dos documentos citados nas alíneas "a" a "d" acima, para fins de confirmação de poderes
para subscrevê-la, ou ainda cópia de trasjado de procuração por instrumento público, na
hipótese de representação por meio de prepostos.
8.2. - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
8.3. - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar ao Pregoeiro os
documentos de credenciamento juntamente com o respectivo documento de identificação
conforme o item 8.2 e, em separado os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de
Habilitação";
8.4. - Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão parte do processo
licitatório, poderão ser apresentados em original ou cópia, neste caso, devidamente
autenticados por cartório competente ou por servidor desta prefeitura municipal, 24 (vinte e
quatro) horas antes do certame, observados sempre os respectivos prazos de validade;
8.5. - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de
habilitação legal, vedada à participação de qualquer interessado representando mais de um
licitante;
8.6. - A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do interessado ou de seu representante legal à sessão, não
poderão ofertar lances, manifestar intenção de interposição de recurso ou praticar demais
atos pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a constante na Proposta
Preços (envelope 1).
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8.7. - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamenl
diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante
apresentação da seguinte documentação:
8.7.1. Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do s/te da Secretaria da receita
Federal, .http://www. receita, fazenda, oov. br/PessoaJuridica/simDles/simoles. htm:
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos no § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.
8.7.2. Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3° da LC 123/06;
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
d) Cópia do contrato social e suas alterações;
e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.
8.8. Os documentos relacionados, nos subitens 8.7, para efeito de comprovação da condição
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão
expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC n° 103,
publicado no D.O do dia 22/05/2007.
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8.9. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO V deste edital.
8.10. A declaração referida no subitem 8.9 do Edital deverá ser apresentada fora dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. O licitante credenciado na
forma do item 8 poderá elaborar a referida declaração no início da sessão.
9. - DA PROPOSTA DE PREÇO

sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01: PROPOSTA DE PREÇOS
Razão social da empresa, endereço, CNPJ, CEP, fone/fax (Dispensado se o envelope for
timbrado).
Ao

Av. São José. n° 101 - Centro - Chã Grande - PE - CEP: 55636-000 - C.N.P.J.: 11.049.806/0001 -90
Fone/Fax: 81 3537.1140 - E-mail; ouvidoria@chagrande.pe.Qov.br Síte; wvAv.chagronde.pe.gov.br

r\. - A

Prefeitura Municipal
de Chã Grande

PREFEITURA

í

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Chã Grande
PROCESSO LICITATORIO N° _ /2015
PREGÃO PRESENCIAL N° _ /2015
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

Chã Grande,

de

de 20

9.2. - Deverá, necessariamente, atender aos seguintes requisitos:
9.2.1. - Ser datilografada ou impressa através de editoração eletrônica de texto em papel
timbrado, escrita em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo razão
social, CNPJ, telefone, fax, e-mail (se houver) e endereço do licitante.
9.2.2. - Conter declaração de que o preço apresentado compreende todas as despesas
incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, taxas, encargos sociais e
trabalhistas, fretes e seguros;
9.2.3. - Estar datada e assinada, bem como rubricada nas demais folhas, pelo representante
legal da empresa.
9.2.4. - Conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado (conforme disposto no
Termo de Referência, Anexo I), não sendo aceitas opções para o objeto desta licitação.
9.2.5. - Conter prazo de validade da proposta, que será de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar do seu recebimento.
9.2.6 - Conter, discriminados na moeda nacional vigente em algarismos com no máximo
duas casas decimais (Ex.: R$ 5,33) e por extenso, o preço total da proposta, devendo
prevalecer, no caso de dissenso, o por extenso sobre o numérico; o qual deverá estar em
conformidade com os praticados no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de
expectativa inflacíonária ou de custo financeiro, bem como compreendendo todas as
despesas incidentes sobre o material, tais como impostos, seguros, taxas, etc., e deduzidos
os descontos eventualmente concedidos.
9.2.7 - Conter as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências do
edital;
9.2.8 - Conter a vigência da Ata de Registro de Preço, que será de 12 (doze) meses;
contados a partir da assinatura do contrato.
9.3. - A apresentação da Proposta implicará plena aceitação por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste edital.
9.4 - De acordo com o § 3° do Art. 43 da Lei 8.666, o pregoeiro poderá proceder, em
qualquer fase da licitação, diligência para verificar o funcionamento e compatibilidade da
solução oferecida com os requisitos especificados nos Anexos I e II deste Edital.
10 - DA HABILITAÇÃO

10.1. - A documentação relativa à HABILITAÇÃO deverá ser apresentada em envelope
lacrado e opaco, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N» 02: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Razão social da empresa, endereço, CNPJ, CEP, fone/fax (Dispensado se o envelope for
timbrado).

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Chã Grande
PROCESSO LICITATORIO N° __/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°
/2015
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

Chã Grande,

de

de 20

10.2. Todos os documentos exigidos no ENVELOPE n° 2, poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa
oficial, desde que devidamente autenticados por tabelião de notas, ou mediante autenticação
pela própria Comissão de Pregão em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à
sessão da abertura da Proposta de Preço.
10.3. Para habilitação ao presente certame, deverá ser apresentado os seguintes
documentos:
10.3.1 - Quanto à habilitação jurídica:
a) Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor com todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado.
No caso de sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de
Eleição de seus Administradores;
b) Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua
inscrição, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
d) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial;
10.3.2 - Quanto à regularidade fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;
c) Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGTS;

i

d) Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da
Mcitante, ou outro equivalente, na forma da.lei;
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e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
f) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
10.3.3 - Quanto à qualificação

econômico-financeira:

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigível e apresentado na forma da Lei, conforme determinado pelo respectivo Conselho
Regional e nos termos das Resoluções 871/2000 e 899/2001 do Conselho Federal de
Contabilidade, devidamente registrado no Órgão competente, comprovando a boa situação
financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses
da data de apresentação da proposta. O balanço deverá ser registrado na entidade
competente e também assinado pelo Administrador da Empresa e pelo Contador. O Balanço
Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento,
extraídos do livro Diário, devidamente registrado no órgão competente, nas condições de
apresentação do balanço patrimonial.

Liquidez Geral = AC + ARLP > = 1,0
PC + ELP

Liquidez Corrente = AC > = 1.0
PC
AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável em Longo Prazo; PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível em Longo Prazo.
b) Comprovar que possui Capital Social Integralizado de no mínimo 5 % (cinco por
cento) do valor estimado. A comprovação será apresentada por meio da Certidão
Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da Pessoa Jurídica, a
mesma deverá ser emitida com um prazo máximo de 30 (trinta) dias da abertura da
proposta. Obs.: O Capita) Social Integralizado deverá ser em relação ao valor estimado do
lote ou da soma dos lotes para qual a empresa apresentará sua proposta.
c) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial expedida pelo
distribuidor da rede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias
anteriores à sessão pública de processamento do pregão.
10.3.4 - Quanto à qualificação técnica:
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove(m) o fornecimento de produtos objeto deste Pregão;
b) Certificado de Posto Revendedor, emitido pela Agencia Nacional de Petróleo (ANP);
c) Licença de Operação emitida por órgão ambiental especializado, do Estado de
Pernambuco;
d) Alvará de Vistoria, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco;
e) Licença de Funcionamento, emitida pela Prefeitura Municipal do domicilio ou da sed
da licitante;
10.3.5. - Anexos:
íl
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a) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente para licitar, conforme modelo constante
do ANEXO IV, com firma reconhecida em cartório.
b) Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal (Art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93), conforme modelo constante do ANEXO VI,
com firma reconhecida em cartório.
SE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NÃO ESTIVER COMPLETA E CORRETA OU
CONTRARIAR QUALQUER DISPOSITIVO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, O
PREGOEIRO CONSIDERARÁ O PROPONENTE INABILITADO.
11. - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1°
lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura da respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇO pelo Ordenador
de Despesas e o classificado em primeiro lugar, de cada Item.
11.2. O prazo de validade da Ata
ser prorrogado por um período
mostrando mais vantajosa para
norma, conforme determina o Art.

de Registro de Preços, por acordo entre as partes, poderá
de 12 (doze) meses, quando a proposta continuar se
a administração, satisfeitos os demais requisitos desta
4°, § 2° do Decreto 3.931/2001.

11.3. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHÃ GRANDE não ficará obrigado a adquirir os bens objeto do presente certame
exclusivamente pelo SRP, podendo realizar outro certame quando julgar oportuno e
conveniente, ou mesmo proceder a aquisição por dispensa ou inexigibilidade, nos termos da
legislação vigente, sem que caiba nestes casos qualquer tipo de recurso ou indenização às
empresas signatárias do SRP.
11.4. Na hipótese do Item 5.3, caso o preço resultante da nova aquisição seja igual ou
superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão gerenciador fica obrigado a
adquirir os bens junto às empresas signatárias do SRP, eis que estas têm o direito de
preferência.
12. - DO PROCEDIMENTO

12.1. - No dia, hora e local designado no preâmbulo neste instrumento, será aberta a
sessão, quando os interessados ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro os
documentos de credenciamento juntamente com a cédula de identidade ou equivalente, os
envelopes "Proposta de Preço" e "Documentação de Habilitação".
12.1.1. - Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será recebido pelo
Pregoeiro, pelo que se recomenda a todos os interessados em participar da licitação que
estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para o
recebimento dos envelopes.
12.2. - Proceder-se-á à análise dos documentos pertinentes e consequentes credenciamento
dos interessados, se for o caso.
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12.3. - Ao Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preç
verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório.
12.3.1. - A(s) proposta(s) que não atender(em) aos requisitos será(ão) desclassificada(s).
Estarão classificadas todas as propostas que atendam as especificações do edital; e, aptas a
participar da fase de lances verbais apenas as propostas selecionadas, isto é, as qualificadas
para dar lances.
12.3.2. - A proposta de valor mais baixo e as propostas de preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela estarão qualificadas para dar lances, isto é, poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
12.3.3. - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem
anterior," os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecerão novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos, nos termos do art.
40, IX da Lei n° 10.520/2002.
12.3.4. - Havendo empate(s) na condição prevista no subitem 12.3.3 que ultrapasse(m) o
quantitativo máximo de 3 (três) propostas, todas estas propostas serão selecionadas /
qualificadas para a fase de lances.

4fc

12.3.5. - Conforme previsão do art. 44 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), será segurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte. Entende-se por empate aquelas situações ern que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço. Ocorrendo o empate, proceder-se-á na forma descrita no art. 45 da LC n°
123/06, que dispõe que ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; não
ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma antes
descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
acima (propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que
sejam até 5% superior ao melhor preço), na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito; no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem neste intervalo, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Na
hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame. O disposto no art. 45 somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
12.3.6. - Conforme previsão dos arts. 42 e 43 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da^
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), a comprovação de regularidade fiscal
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, devendo apresentar toda a documentação exigida para efeito
desta comprovação, mesmo que apresente alguma restrição. Havendo alguma
restrição referente à comprovação referida, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A nãoregularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93 e nas demais
10
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leis referentes à matéria, sendo facultado à Administração convocar os licitari
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.4. - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes qualificados para tanto, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes.
12.5. - Ao Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados / qualificados para
lances, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

•

12.5.1. - Na hipótese de duas ou mais propostas classificadas / qualificadas para lances que
apresentarem preços iguais, o Pregoeiro decidirá, na ocasião, mediante sorteio, a sequência
de realização dos lances.
"
12.5.2. - A oferta dos lances devera ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.
12.5.3. - Cada lance deverá importar numa redução mínima do valor de R$ 1,00 (um
real), relativamente ao menor preço total do objeto já ofertado.
12.5.4. - Dos lances ofertados não caberá retratação.
12.6. - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
12.7. - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
12.8. - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

A

12.9. - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo
mòtivadamente a respeito.
12.10. - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilitatórias.
12.11. - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
12.12. - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a e
adjudicado o objeto do certame.
12.13. - Nas situações previstas nos subitens 12.7, 12.9 e 12.11, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
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12.14. - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes "Documentação de HabíKtaçã
dos demais licitantes.

12.15.1. - Após a homologação e adjudicação, o(s) licitante(s) poderá (ao) retirar os
envelopes referidos no subitem anterior, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
inutilização dos mesmos.
12.16. - Lavrar-se-á ata circunstanciada da Sessão Pública, que será assinada pelo
Pregoeiro, por todos os licitantes presentes e, facultativamente, pelos membros da equipe de
apoio.
13 - DOS RECURSOS

13.1. - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente.
13.2. - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendolhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
13.3. - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
13.4. - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
13.5. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.6. - Os recursos deverão ser endereçados ao Pregoeiro.
13.7. - O prazo de impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para o recebimento das propostas.
14. - DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
•

14.1. - Esta licitação submete-se ao tipo Menor Preço Por Lote, sendo processada e
julgada em estrita observância ao disposto no inciso X do art. 4°, da Lei n.° 10.520/2002.
14.2. - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e /
condições estabelecidas neste edital, apresente o menor preço e que o mesmo encontre-se
igual, inferior ou na margem aceitável do preço de referência.
14.3. - Na hipótese de não haver lances e verificada absoluta igualdade de preços entre
duas ou mais propostas classificadas em 1° (primeiro) lugar, o Pregoeiro procederá a
desempate, mediante sorteio, na forma do disposto no § 2° do art. 45 da Lei n.° 8.666/93.
14.4. - A adjudicação do objeto licitado deverá ser feita à empresa classificada em primeiro
lugar.
15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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15.1. Após a homologação do resultado, a Prefeitura convocará, pela ordem de classificação,
a empresa classificada em 1° (primeiro) na ordem crescente de apresentação de proposta ou
fase de lances verbais para assinatura, em 05 (cinco) dias úteis, da Ata de Registro de
Preços.
j
15.2. A convocação poderá ser efetivada pessoalmente através do representante da
empresa, via e-mail ou fac-símile, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde, de acordo
com o endereço prestado na proposta.
15.3. Caso o primeiro colocado não se apresente para assinar a Ata, no prazo fixado, o preço
classificado inicialmente em segundo lugar passa a ser considerado vencedor, alterando-se
as classificações subsequentes.

fc

15.4. Estando a Ata de Registro de Preços devidamente assinada, a Prefeitura providenciará
a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, a partir do qual
passará a ter efeito de contrato futuro de fornecimento nas condições estabelecidas neste
Editai.
15.5. Somente assinarão a Ata de Registro de Preço as empresas que efetuarem o menor
lance escrito ou verbal, em cada Lote/Item.
15.6. O termo de recebimento do representante da licitante contratada no verso da
Solicitação de Empenho ou a assinatura da ARP supre a necessidade de convocação.
16. - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A Administração da Ata de Registro de Preços resultante deste certame ficará a cargo
da Prefeitura Municipal da Chã Grande/Departamento de Compras, nos termos de sua
regulamentação interna.
16.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que
previamente autorizada pela Administração Superior, poderá ser utilizada por outros órgãos
da Administração Pública.

^

16.3. Os órgãos interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar
solicitação prévia a Prefeitura.
16.4.

Será fiscal da Ata de Registro de Preço o responsável do Departamento de Compra.

\7 - DAS CONDIÇÕESDE FORNECIMENTO

17.1. Serão consideradas fornecedoras do objeto imediato deste certame, de acordo com as
respectivas quantidades e valores unitários registrados na Ata de Registro de Preços, a
empresas cujas propostas forem classificadas em 1°, lugar, em ordem crescente de
apresentação de proposta ou fase de lance verbal.
17.2. Para fornecimento dos bens, a Prefeitura, receberá um pedido de fornecimento do
fiscal da Ata de Registro de Preço indicando quantidade, valor unitário e valor total e o set
Solicitante verificará previamente a existência de dotação orçamentaria, providenciará
expedição da SOLICITAÇÃO DE EMPENHO e convocará a empresa na ordem de classificação
para proceder a entrega.
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17.3. A convocação será feita através do recebimento da SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
empresa vencedora do certame que poderá ser feita na sede da Prefeitura ou diretamente na
sede da empresa, por fax ou e-mail, donde deverá constar a data, o valor unitário do bem, a
quantidade pretendida a qual começará a contar o prazo para fornecimento não podendo ser
superior ao tempo definido no termo de referência.
17.4. A retirada da solicitação de empenho, na sede da prefeitura, somente poderá ser
efetuada por representante legal da empresa acompanhado de documento idóneo que
comprove essa situação ou por preposto, desde que munido de instrumento de procuração
com poderes especiais para o ato.
17.5. Tanto o representante, quanto o preposto, previstos no Item 17.4 deverão apresentarse munidos de documento de identificação.
17.6. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar a solicitação de
empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos termos do item 17.4 ou se recusar a recebêla nos termos do Item 17.3, sem justificativa plausível e aceita pela Administração, será
convocada a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento,
devendo, neste caso ser .efetuaòa negociação tendo como referência o preço do primeiro
colocado, e assim por diante.
17.6.1. Caso a empresa classificada em 1° lugar, na forma do Item 17.6, recusar o
recebimento da solicitação de empenho ou a fornecer o bem, poderá sofrer as sanções
previstas no capítulo 21 deste edital.
17.6.2. O termo de recebimento assinado no verso da solicitação de empenho pela empresa,
credenciado ou representante legal supre a necessidade de convocação.
17.7. Os bens objeto mediato desta licitação deverão ser entregues no endereço indicado no
termo de referência.
17.7.1. No endereço indicado pelas empresas signatárias e aderentes.
17.8. Os bens serão recebidos provisoriamente para verificação da conformidade com o
exigido no Edital, num período de 02 (dois) dias.
17.9. O recebimento definitivo
recebimento provisório.

dar-se-á no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o

17.9.1. Em se verificando problemas nos bens, a empresa será notificada para substituir o
bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
17.10. Os produtos deverão ser substituídos num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da devolução feita pelo Fiscal da Ata de Registro de Preço.
18. - DA FISCALIZAÇÃO

18.1. - A responsabilidade pela FISCALIZAÇÃO da execução do contrato será a encargo Ide
membros designados peta Secretaria Contratante.
18.2. - Após a assinatura do termo contratual, deverão ser fornecidos aos respectivos
titulares, responsáveis pela fiscalização, todos os elementos necessários ao cumprimento de
sua obrigação, e quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência
por parte da contratada, deverá de imediato comunicar por escrito ao secretário da pasta,
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que tomará as providências para que se aplique as sanções previstas na lei, neste edital e
contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.
19. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1 - Uma vez convocada, a licitante vencedora deverá comparecer em 05 (cinco) dias
úteis seguintes à convocação, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Item 19 deste Edital.
Assinado a ARP, a empresa vencedora do certame obriga-se:
a) Responder as notificações no prazo estabelecido;
b) Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos participantes.
c) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços as mesmas condições de
habilitação;
d) Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades inferiores ao previsto
na ARP.
e) Proceder a entrega dos materiais, conforme solicitado, no local indicado no termo de
referência dentro das condições e preços ajustados em sua proposta e nos prazos previstos
nesta licitação;
f) Encaminhar a Nota Fiscal, após o recebimento definitivo, apresentadas ao Fiscal da Ata de
Registro de Preços para conhecimento e envio ao DEPARTAMENTO a fim de efetivação do
pagamento devido.
g) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura ou Fiscal da ARP, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;
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h) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com
eles, ainda que ocorridos dentro das dependências do Poder Judiciário;
i) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a
devida anuência da Prefeitura.
19.2. O termo de recebimento no verso da Solicitação de Empenho supre a necessidade d^
Notificação.
19.3.

Observar as regras constantes do Termo de Referência - anexo I deste edital.

/

20. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.

Uma vez firmada a ARP, A PREFEITURA se obriga a:

\) Convocar

assinar a Ata de Registro de Preço e a retirada ou envio da Solicitação de Empenho nas
condições previstas nos itens 17 e 17.6 deste edital.
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b) Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que
a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital.
c) Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste
Edital.
d) Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante a execução e no recebimento dos materiais.
e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
f) Proceder a análise das solicitações de adesão da Ata de Registro de Preço para outros
órgãos.
g) Proceder outras diligências correlatas ao bom andamento a ARP.
£

21. - DO PAGAMENTO
21.1. A licitante receberá, em parcela única, o valor contratado apresentado na nota fiscal,
que terá como base os preços finais ofertados na fase de proposta ou lances verbais desta
licitação e emitirá a nota fiscal de vendas, que será apresentada ao Fiscal da Ata de Registro
de Preço.
21.2. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a partir da data
de entrega da Nota Fiscal ao Setor de contabilidade, a ser processada em duas vias, com
todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras
e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando,
ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.
21.3. A Nota Fiscal apresentada com erro será devolvida à empresa contratada para
retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado no item 21.2, os dias que se
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

^t

21.4. A Prefeitura só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do fiscal
da Ata dê Registro de Preço, o necessário ATESTO comprovando a efetiva entrega pela
empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.
21.5. Em caso de entrega fracionada do objeto, quando previamente autorizada pela
Prefeitura, será efetuado o pagamento, depois que todo o bem tiver sido entregue.
22. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

*

22.1. O atraso injustificado na entrega dos materiais deste certame sujeitará a empresa, a
juízo da Administração, à multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o
limite de 5% (cinco por cento), conforme determina o art. 86, da Lei n° 8666/93.
22.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possu|r,,
com a Prefeitura, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com
multa prevista no item 22.2, b.
22.2. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração
poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87,
da Lei 8.666/93:
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a) Advertência por escrito

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
administração municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo
temporal previsto para a penalidade (02 (dois) anos);
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87
da Lei 8.666/93, c/c art. 7° da Lei n° 10.520/02.

^^

22.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados da intimação por parte da prefeitura, o respectivo valor será descontado dos
créditos que a contratada possuir com este Município e, se estes não forem suficientes, o
valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal.
22.4. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a solicitação de
empenho ou para assinatura do contrato, o valor da multa não recolhido será encaminhado
para execução pela Procuradoria Municipal.;
22.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
22.6.
Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco as sanções
administrativas previstas no item 22.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
23. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

^^

23.1. Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho, no prazo de 05
(cinco) dias corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular, de que trata o item
10, deste Edital, a PMCG
poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço,
verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou
revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público;

\. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
23.3. O licitante vencedor deverá adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados, da data da realização do Pregão. A não
apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente prevista, bem como na sua
desclassificação;
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23.4. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco, bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
23.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes, ficarão à
para
retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no
endereço citado no preâmbulo, durante o período de 5 (cinco) dias úteis após a homologação
do processo. Findo este prazo, os referidos envelopes serão destruídos;
23.6. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão, devendo protocolar o pedido no Setor de Protocolo, da Prefeitura Municipal de Chã
Grande, localizada no endereço citado no preâmbulo, cabendo o Pregoeiro decidir sobre o
requerimento no prazo de Ol(um) dia útil ou 24 (vinte e quatro) horas. A petição será
dirigida à autoridade subscritora do Edital;
23.7. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame;

A

23.8. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o
licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem 23.6 deste Edital;
23.9. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório;

l

23.10. ..Qualquer modificação no Edital. será divulgada pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
23.11. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, observada a
legislação pertinente à matéria;
23.12. 0(s) vencedor(es) desta licitação deverá(ão), durante a execução contratual, manter
as condições de habilitação apresentada na licitação;
23.13. 0(s) licitante(s) vencedor(es) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições
os acréscimos ou supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1°, artigo 65 da
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores;
23.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Chã Grande do Estado de
Pernambuco;

v

23.15. O Edital completo será disponibilizado no endereço citado no preâmbulo onde poderá
ser consultado ou retirados gratuitamente, na sala da Comissão Permanente de Licitação d
PMCG, onde serão prestados todos os esclarecimentos caso solicitados pelos interessados
estando disponível para atendimento nos dias úteis, das 08 às 12 horas (horário local);
23.16. Todos os elementos fornecidos pelo PMCG e que integram o presente Pregão e seus
anexos, são complementares entre si. Qualquer detalhe que se mencione em um e se omita
em outro, será considerado como especificado e válido;
23.17. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde
que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
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23.18. É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública;
23.19. A licitação, não implica proposta de Contrato por parte da Prefeitura. Até a entrega
da Nota de Empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura tiver
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica
ou administrativa;
23.20. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
23.21. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
23.22. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;

\

23.23. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura;
23.24. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial;
23.25. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (Termos de Referência,
Minuta de Contrato e demais Anexos);
23.26. As dúvidas porventura existentes quanto à interpretação do texto deste Edital e seus
anexos, poderão ser dirimidas pelo Pregoeiro, desde que o interessado as formule, por
escrito, até 02(dois) dias úteis anteriores a data marcada para recebimento dos envelopes
contendo as propostas de preços e documentação, devendo a solicitação ser entregue na
sala da CPL, no endereço citado preâmbulo no horário das 08 às 12 horas (horário local), desegunda a sexta-feira;
23.27. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal;
23.28. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação
de quaisquer documentos relativos a esta licitação;
23.29. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação;1

Chã Grande,

de

de 201
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(PLANILHA DE QUANTITATIVOS)

Descrição

Unidade

Bio Diesel Comum S-500
Bio Diesel Comum S-10
Gasolina Comum
Etanol Hidratado
Óleo de Motor Diese! 1 Lts
Óleo de Motor Gasolina 1 Lts
Óleo de Freio 500 ml
Óleo de Diferencial 1 Lts
Óleo Hidráulico ATF 1 Lts
Filtro de Óleo Lubrificante Diesel
Filtro
de
Óleo
Lubrificante
Gasolina
Graxa 1 Kg

Lts
Lts

Lts
Lts

Und
Und
Und
Und

Quantidade
96000
210000
141000
45700
5900
1250
1050
730

Und

1380

Und
Und

230
205

Und

1150

Média R$
R$ 2,58
R$ 2,68
R$ 3,03
R$ 2,52
R$ 14,50
R$ 30,00
R$ 11,50
R$ 14,80
R$ 11,17
R$41,17
R$ 21,67

Total
R$ 247.680,00
R$ 562.800,00

R$ 427.230,00
R$ 115.011,67
R$85.550,00
R$ 37.500,00
R$ 12.075,00
R$ 10.804,00
R$ 15.410,00
R$ 9.468,33
R$ 4.441,67

R$ 10,83
R$ 12.458,33
R$ 1 540.429,00
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ANEXO II

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO N°
/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°
/2015
.DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4° da Lei
Federal n° 10.520/2002, que a empresa
possui os
requisitos necessários para habilitação exigido neste Edital.

de

de 20

Assinatura do Responsável Legal
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ANEXO III
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO N°
/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°
72015

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

(Razão Social), estabelecido(a) na
(endereço completo), inscrita no CNPJ sob n°
, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação
no processo licitatório ern pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à
sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de
contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes,
Por ser verdade assina a presente.

de

de 20

Assinatura do Responsável Legal
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ANEXO IV
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO N°
/2015
PREGÃO PRESENCIAL N<>
/2015
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei
Federal n° 10.520/2002, que esta empresa é uma Microempresa/Empresa de Pequeno Porte,
nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos
do § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimos plenamente com os
requisitos de habilitação exigido neste Edital.

de

de 20

Assinatura do Responsável Legal
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ANEXO V
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO N°
72015
/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°

Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da
Constituição Federal

inscrita no CNPJ
.(endereço completo).
estabelecida na
.(Razão Social).
sob n°
, vem DECLARAR para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Por ser verdade assina a presente.

de

.de 20_

Licitante ou Representante Legal
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ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
Ata de Registro de Preço que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, e as Pessoas
Jurídicas elencadas na cláusula segunda desta
ata, tendo por OBJETO O objeto desta licitação é
o
registro
de
preço
destinados
para
a
Prefeitura Municipal.
A Prefeitura Municipal de Chã Grande, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ sob o n°. 11.049.806/O001-90, com sede na Avenida São José, n° 101, Centro,
CEP. 55.636-000, Chã Grande - PE, Fone: (81) 3537.1140, com obediência geral a Lei
Federal N°. 10.520 de 17/07/2002, o Decreto Federal N° 7.892, de 23/01/2013, o
Decreto Federal N°. 5450 de 01/07/2005, subsidiariamente a Lei Federal N°.
8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, neste ato representado pelo Daniel Alves de Lima, Brasileiro, Casado, Professor,
inscrito no CPF/MF sob o n° 141.881.394-04, doravante denominado CONTRATANTE, e de
outro lado as empresas e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata,
considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
/20 ,
bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, do Pregão Presencial,
RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo
com a classificação por eias alcançadas por Lote/Item, atendendo as condições previstas no
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação
do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado à aquisições futuras sujeitandose as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em
conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação futura das empresas relacionadas na
Cláusula Segunda deste instrumento, visando o fornecimento dos materiais constantes do
Termo de Referência que acompanha o Edital da citada licitação e que, ambos, integram esta
ARP, independente de transcrição.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou
o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1° do art. 65 da LLC, ser
acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de
Preço (ARP).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
1. Empresa(s} vencedora(s):
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax ( J
Representante:_
R.G:
.Órgão Exp.:
Lote/Item:

.
I.E.:
- E-mail:,
CPF:^
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Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação
Lote:

2.2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.1201.2037.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DÊ
ENSINO
12.361.1217.2049.0000
MANUTENÇÃO
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.1203.2072.0000 FUNDEB

E

DESENVOLVIMENTO

DO

ENSINO

COM

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR -

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15.122.1501.2087.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
URBANOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.2001.2094.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0402.2102.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1001.2129.0000 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS
10.301.1006.2137.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
10.302.1023.2148.0000 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE
URGÊNCIA - SAMU
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10.302.1014.2144.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CLAUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO
3.1. Para esta contratação foi instaurado procedimento licitatório, com fundamento nas Leis
ns. 10.520/02 e 8.666/93.
3.2. Regularmente convocado para retirar a Solicitação de empenho, o fornecedor deverá
fazê-lo no prazo máximo de 03 (três) dias, prorrogável por uma única vez, se houver
justificativa aceita pela Prefeitura, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de
preposição ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe
expressamente o seu representante habilitado para retirada da Solicitação de empenho.
3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho supre a necessidade
de convocação para retirada da mesma.
3.5. O fornecedor somente poderá extrair cópia da solicitação de empenho ou documento
equivalente, ficando o original com o órgão gerenciador ou aderente.
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a Prefeitura e as
empresas que apresentarem as propostas classificadas em consequência do presente
certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da
ARP pelo Prefeito e as classificadas em primeiro lugar.
4.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, por acordo entre as partes, poderá
ser prorrogado por um período de 12 (doze) meses, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma, conforme
determina o Art. 4°, § 2° do Decreto 3931/2001.
4.3. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a
comprar os bens exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar
oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade,
se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou
indenização às empresas signatárias do SRP.
4.4. Na hipótese do Item 4.3, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou
inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão
fica obrigado a adquirir os bens junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis que
estas têm o direito de preferência.
4.5. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo pela Prefeitura, nos termos
das normas que regem a matéria e normatizações internas.

28
Av. São José, n° 101 - Centro - Chã Grande - PE - CEP: 55636-000 - C.N.P.J.: 1 1.049.806/0001-90
Fone/Fax: 81 3537.1140 - E-maíl: ouvidoría@chagrande. pe.gov.br Site: www.chogrande.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa8cd772-36b0-4469-bd8e-b51da03f8ca5

CHÁ GRANDE

Prefeitura Municip
de Chá Grande

PREFEITURA

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que
previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e entidades
da Administração.
5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão
encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Divisão de Compras.
5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes
pressupostos:
a. Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
b. Anuência expressa do fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste instrumento são aqueles
constantes na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.
6-2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado
multiplicado pela quantidade que se deseja comprar
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da
data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o
permita.
6.4. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de officio ou a
pedido do licitante signatário da ARP, nas seguintes condições:

P

a.

Para cima, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos
termos do artigo 65, §65, da Lei n. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do
fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de
fato superveniente ou de difícil previsão;

b.

Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se
substancialmente superior ao praticado no mercado;

6.5. Na hipótese do Item 6.4."b", frustrada a negociação, o órgão gerenciador liberará o
fornecedor e chamará as demais empresas classificadas em 2° e 3° lugares visando igual
oportunidade de negociação.

i
6.6. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão
gerenciador cancelará, total ou parcialmente, esta Ata e adotará as medidas cabíveis para a
nova aquisição desejada.
6.7. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de
preços.
6.8. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecedor
(tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).
CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO
7.1. Em se verificando vícios ou defeitos nos bens, o fornecedor será notificado para corrigir
ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para
recebimento definitivo.
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7.2. A notificação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos será realizada pelo Fiscal da Ata de.
Registro de Preço.
7.3. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2°,
inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado,
sem necessidade de anuência da signatária da ARP.
7.4. Durante a vigência da ARP, no caso de descontinuidade da fabricação dos bens cotados,
o fornecedor obriga-se a fornecer os produtos que vierem a substituí-los ou similares, desde
que seja possível manter as condições técnicas e comerciais inicialmente ofertadas.
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto no prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da
retirada/recebimento da Solicitação de empenho.
A

8,1.1 - ps produtos terão a entrega conforme solicitação, mediante requisição formalizada
pela Contratante, através do respectivo Setor requisitante.
8.2. A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da
correspondente Solicitação de empenho e, se for o caso, do expediente de compra ou
documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do mesmo.
8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-simile ou email, conforme informações constantes na proposta.
8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser
acompanhada da Solicitação de empenho.
8.3. Recebida a notificação, a empresa terá 03 (três) dias úteis para retirada da Solicitação
de empenho, a partir da qual começará a contar o prazo de fornecimento, que não poderá
ser superior a 02 (dois) dias.
8.4. A retirada da Solicitação de empenho somente poderá ser efetuada por pela empresa,
preposto ou representante acompanhado de documento idóneo que comprove essa situação.
8.5. O representante previsto no Item 8.4 deve apresentar-se munido de documento de
identidade.
8.6. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar se recusar a receber a Solicitação
de empenho ou não retira-la no prazo de 03 (três) dias úteis, sem justificativa plausível e
aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo
lugar para efetuar, o fornecimento, nas condições mais próximas do primeiro colocado, e
assim por diante.
8.7. O termo de recebimento assinado no verso da solicitação de empenho feito pela
empresa ou preposto legalmente credenciado supre a necessidade de notificação.
8.8. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento
parcial do bem, o esgotamento da capacidade de fornecimento será o limite máximo de
quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.
8.9. Na hipótese do Item 8.8, os órgãos signatários da ARP adquirirão o restante dos ben
das demais empresas classificadas em 2° lugar para esse mesmo item.
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8.10. Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrera
endereço que por este for indicado.
8.11. Os bens serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da
quantidade e da qualidade.
8.12. Em se verificando problemas nos bens, a empresa será notificada para corrigir ou
substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento
definitivo.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR

9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidades fiscais exigidas
no edital de licitação respectivo.
9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante
legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.
9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.
9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de
fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.
9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao
previsto na TR.
9.6. Executar o fornecimento do presente ata de acordo com a proposta apresentada e a
fornecer toda mão de obra, equipamentos necessários para plena execução dos serviços
contratados, mantendo funcionários devidamente credenciados e uniformizados em número
e especificação compatíveis com a natureza e cronograma dos serviços, bem como dispor de
veículos para o transporte adequado das quantidades de produtos contratadas.

A

l

9.7. É de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a qualidade dos produtos
fornecidos, devendo os mesmos estar acondicionados em embalagens apropriadas e dentro
do prazo de validade estipulado, obrigando-se, ainda, a substituir os produtos com
problemas de fabricação, imperfeição, vício, qualidade inferior às solicitadas, produtos
estragados ou de marca diversa da estipulada na proposta no prazo fixado pela contratante.
9.8. A fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas do presente ata, em nenhuma
hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades contratuais e legais, bem como dos
danos materiais ou morais que forem causados a terceiros, seja por atos ou omissões
próprias.ou de seus funcionários e prepostos.
9.9. Devera comunicar a contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade
que venha interferir na execução dos serviços.
10IO. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, qu
venham a ser devidos, em decorrência do presente contrato, correrão por conta dá
Contratada.
9.11. Todas as despesas com fretes, impostos, seguros e todas as demais despesa
necessárias para o fornecimento do objeto deste contrato, correrão por conta da Contratada.
9.12. É vedado a Contratada subcontratar ou transferir total ou parcialmente o objeto deste
Contrato para outra empresa
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9.13.
A Contratada deverá disponibilizar veículos necessários e adequados (Baú) ao
transporte das mercadorias, em condições específicas exigidas para este tipo de
procedimento.
9.14.

As mercadorias deverão ser entregues sem sinal de violação.

9.15. Não serão recebidas mercadorias cujo acondicionamento original apresente sinais de
violação ou umidade consequente de depósito irregular ou do vazamento de algum produto.
9.16.
As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do
contrato, sem a solicitação prévia da Contratada e autorização desta Prefeitura, mesmo que
sejam por produtos de qualidades equivalentes.
9.17. Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou situação
análoga, a Prefeitura poderá autorizar a substituição do (s) produto (s), por outro (s) a ser
(em) proposto (s), quando da apresentação da justificativa por escrito, que comprove a
dificuldade temporária do fornecimento do produto, sendo considerado como dificuldade
temporária apenas uma entrega.
9.18. As mercadorias serão consideradas recebidas, após as conferências de praxe e
aprovação dos funcionários indicados pelos órgãos municipais onde deverão ser entregues as
mercadorias.

*

9.19.

O horário de entrega será entre 08:00 h. as 12:00 h.

9.20. Se algum produto apresentar irregularidade, como, por exemplo, não conter a
especificação exigida no edital ou não corresponder a marca apresentada na proposta, ou
ainda, produtos estragados, alterados ou adulterados, e havendo recusa da contratada em
efetuar a sua troca.
9.21. A Contratada terá que substituir imediatamente e às suas expensas, mediante
solicitação do Setor Requisitante da Prefeitura, no total ou em parte, o objeto do contrato
que não obedecer às condições de qualidade ou estiver em desacordo com o exigido no
Edital e na ata.
9.22.
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou
supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1°, artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e
alterações posteriores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a garantir, durante a execução
deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação estipuladas no processo
licitatório, na modalidade Pregão Presencial, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
10.1. Gerenciar a ARP.
10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos
aderentes.
10.3.

Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos aderentes.

10.4.
Conduzir o procedimento
inclusive, pela sua aplicação.

de penalização ao fornecedor,

responsabilizando-se,
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10.5. Os órgãos aderentes adotarão procedimento de penalização em desfavor'
empresas contratadas, a teor da Lei 10.520/2002, 8.666/93 e pelos c/c regimento interno
de cada órgão, inclusive pela sua aplicação.
10.6. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes, efetuar o devido termo
aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.
10.7. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP independente
signatários.

de anuência dos órgãos

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Os órgãos signatários ou aderentes fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas no presente instrumento.
11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.
11.2. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.
11.3. Será fiscal da Ata de Registro de Preço para a Prefeitura o encarregado do
almoxarifado
•
• •
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\A DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
PREÇOS
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma
unilateral pelo órgão gerenciador, quando:
a.

0(s) fornecedor(es) que não se dispuser(em) a consertar/substituir os bens que
vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou
garantia;

b. O(s) fornecedor(es) não cumprir(em) as obrigações constantes deste Instrumento;
c.

O(s) fornecedor(es) não retirar(em) a Solicitação de empenho no prazo estabelecido,
sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador de Despesas do órgão gerenciador
ou órgão aderente;

d.

O(s) fornecedor(es), na execução do contrato, incorrer(em) numa das hipóteses
enumeradas nos artigo 13 do Decreto n. 3.931/2001 e no artigo 78 da Lei n.
8.666/93;

•

-. e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o(s)
\) não quiser(em) acordar revisão;
f.

Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas nos
autos;

12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o
contraditório,, será comunicado ao(s) fornecedor(es) e publicado na Imprensa Oficial.
12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência
de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual,
decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.
33
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

13. Quando do pagamento do Fornecedor e de acordo com as suas condições específicas,
aplicar-se-á o disposto:
13.1. Se o Fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de
benefícios ou isenções, deverá obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.
13.2. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na fonte a Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a
contribuição para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo "SIMPLES" que
deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar a referida opção mediante
documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado em favor da empresa contratada, na estrita ordem
cronológica da data de sua exigibilidade no prazo máximo de 30( trinta ) dias, a partir da
data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO (emissor da solicitação de empenho), a
ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores
unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da contacorrente onde deseja receber seu crédito.
14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na
habilitação.
14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor
será notificado para regularizar.
14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 05 (cinco) dias para proceder à
regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá
ser certificado e comunicado ao Setor Jurídico para as providências cabíveis.
14.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão signatário poderá
baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.
14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins
de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se
disponível, o número do fac-símile.
14.7. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do
IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc,) deverá ser encaminhado ao órgão
comprador, que terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para dar a liquidação da despesa, na
forma estatuída no art. 63 da Lei n. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualquer
incorreção detectada.
15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas
ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da Solicitação de empenho e contendo
todos os dados da mesma.

___^
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15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação
apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que
serviu de base para emissão da Solicitação de empenho.
l

15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão estar inclusos no
valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie.
15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como
o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito
bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.
15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada
em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao órgão
comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.
15.6. No documento de cobrança não deverá constar material ou descrição estranha ao
constante da Solicitação de empenho.
£

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a Solicitação de empenho, a não
retirada ou mesmo o recebimento fora do prazo, conforme edital, configurará falta
grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o art. 13 do Dec. 3.931/2001
ou com o art. 78 da Lei n. 8.666/93:
a.

Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por
até 05 (cinco) anos; ou

b.

Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando então poderá
solicitar a sua reabilitação.

16.2. O fornecedor que atrasar injustificadamente na entrega do objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 1% (umpor cento) por
dia de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento), conforme determina o art. 86, da Lei n°
8666/93.
9

16.3. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir
com a Prefeitura, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a
multa prevista no item 16.4, b.
16.4. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração
poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87,
da Lei 8.666/93:
a) - Advertência por escrito;

^

b).- Multa administrativa com natureza de.perdas e danos da ordem de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato;
c) - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total,
sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura, será aplicado o limite máximo
temporal previsto para a penalidade (02 (dois) anos);
d) - Declaração de inídoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do
da Lei 8.666/93, c/c art. 7° da Lei n° 10.520/02.

.

16.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados da intimação por parte da Prefeitura, o respectivo valor será descontado dos
créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o
valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal
16.6. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a nota de empenho
ou para assinatura do contrato, o valor da multa não recolhido será encaminhado para
execução pela Procuradoria.
16.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
16.8.
Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco as sanções
administrativas previstas no item 16.4, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
16.9. O possível órgão aderente a ARP, será o responsável pelas sanções administrativas
a serem aplicadas ao fornecedor, inclusive a da pena prevista neste edital, de acordo com o
que preceitua a Lei 10.520/2002, 8.666/1993 e pelos Decretos 3.931/2001, e regimento
interno correspondente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOCUMENTOS APLICÁVEIS

\.

Esta Ata de Registro de Preços vincula-se as disposições contidas nos documentos a
seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a. Edital de Pregão Presencial n.
/201_ e Termo de Referência;
b. Proposta escrita do fornecedor ou recomposição de preço.
c. Ata da Sessão Publica.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

^k

18.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente
instrumento:
a.

Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação à finalidades do interesse
público, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93, respeitados os direitos do
Fornecedor;

b. Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I ao art. 79 da
Lei n. 8.666/93;
c.
i

Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste
instrumento, salvo se as faltas forem contra o órgão signatário.
d. Fiscalizar, junto com os demais órgãos signatários, o fornecimento dos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMUNICAÇÕES
19.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número
deste instrumento e o assunto específico da correspondência.
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19.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador, deverão ser endereçadas por
ao:
19.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos signatários ou aderentes e dos
fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A Solicitação de empenho, uma vez emitida, não substitui o instrumento de contrato.
20.2. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos
termos do art. 654, § 2°, do Código Civil.
20.3. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir
fielmente as Cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e
legislação complementar, durante a vigência deste Contrato.
20.4. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Gestor e Fiscal da
Ata de Registro de Preço com a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar
lavrando-se ao final da reunião ata circunstanciada assinada pelo Gestor e Fiscal da Ata de
Registro de Preço, representante da contratada e duas testemunhas encaminhado-a ao
Prefeito para Homologação e/ou Despacho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

21.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura providenciará seu extrato de
publicação na Imprensa Oficial do Estado de Pernambuco.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro de Chã Grande, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da
execução desta Ata de Registro de Preços.
22.2. E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam esta ARP em 01
(uma) via, podendo a empresa signatária solicitar uma cópia, sendo que a original será
arquivada no Núcleo Setorial de Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei n.
8.666/93.
Chã Grande,

de 2015

de

CONTRATADA

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CONTRATANTE

Testemunhas:

l-

2 -

Nome:
CPF n°.

Nome:
CPF n°.
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ANEXO VII
Minuta do Contrato
CONTRATO

ADMINISTRATIVO

DE N°

DE

/2015 QUE

ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO
O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, E
A EMPRESA

.

A Prefeitura Municipal de Chã Grande, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ sob o n°. 11.049.806/0001-90, com sede na Avenida São José, n° 101, Centro,
CEP. 55.636-000, Chã Grande
PE, Fone: (81) 3537.1140, doravante denominada
CONTRATANTE, representada, neste ato, por seu Excelentíssimo Prefeito, Sr. Daniel Alves
de Lima, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob o n° 141.881.394-04,
residente e domiciliado nesta cidade e o Fundo Municipal de
^ Pessoa
Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n°.
, com
sede na _
, representado pelo (Cargo) a Sr°
(Nome Completo) e, do outro lado a empresa (Razão Social), CNPJ N° XX.XXX.XXX/XX-XX,
situada a (Endereço Completo), aqui representado por seu Sócio Administrador, Sr° (Nome
Completo), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), residente e domiciliado na (Endereço
Completo), inscrito no CPF/MF sob o n°, XXX.XXX.XX-XX, portador do RG n° X.XXX.XXX (Órgão Expedidor) , daí por diante denominada CONTRATADA, em conformidade com a
Processo Licitatório n°

/2015 - Pregão Presencial n°

/2015, devidamente

homologada pela Autoridade Superior em
/ /2015, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e
suas alterações, têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato o qual fazem e na
melhor forma de Direito, mediante as cláusulas e estipulações seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento Parcelado de Combustível e Derivados do
Petróleo para Execução das Atividades Administrativas e Institucionais, no âmbito deste
município, de acordo com as especificações constantes no Anexo I deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME JURÍDICO
A aquisição, objeto do presente contrato, rege-se pelas disposições expressas no Edital do
Pregão Presencial ora citado, e subsidiariamente pela Lei Federal N°. 10.520 de 17/07/2002,
o Decreto Federal N° 7.892, de 23/01/2013, o Decreto Federal N°. 5450 de 01/07/2005,
subsidiariamente a Lei Federal N°. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, por suas cláusulas e preceitos de direito público,
aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de
direito privado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato vigorará pelo prazo necessário a exclusão das quantidades contratadas,
estimando-se para tanto o período de início em:
de
de 20
e término em:
'_ de
de 20 , podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, nos termos do
art. 57 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
a) Unilateralmente pela Administração, conforme Art. 65, Inciso I da Lei 8.666/93;
b) Por acordo das partes, conforme Art. 65, Inciso II da Lei 8.666/93;
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no Art. 77 e 78 da Lei
Federal n° 8.666/93.
Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI e XVII, art. 78, da
Lei Federal n° 8.666/93, terá a contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos
objetos corretamente fornecidos, perdendo ainda em favor da Contratante, o valor das
garantias contratuais, a título de pena convencional.
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento dos objetos pactuados na cláusula primeira do presente contrato a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA R$
.
(
}.
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal
correspQpdente. É obrigatória a.inserção da declaração: referente à Pregão Presencial n°
/2015, Processo Licitatório n°
/2015.
As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de apresentação válida.
No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar
formalmente a Prefeitura Municipal de Chã Grande, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será
encaminhado à procuradoria jurídica do município para devido parecer.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.1201.2037.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE
ENSINO

12.361.1217.2049.0000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

DO ENSINO COIV

12.361.1203.2072.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNDES'
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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CHÁ GRANDE

Prefeitura Municipal
de Chá Grande

PREFEITURA

CHÁ GRANDE

Prefeitura Municipal //
de Chã Grande

y ISTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.122.1501.2087.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
URBANOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

\A DE AGRICULTURA

20.122.2001.2094.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
3.3-90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0402.2102.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
A

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04.122.1801.2118.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1001.2129.0000 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS
10.301.1006.2137.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
10.302.1023.2148.0000 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE
URGÊNCIA - SAMU
10.302.1014.2144.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE

Fica expressamente vedada a contratada a transferência de responsabilidade do
fornecimento do objeto contratual do Pregão Presencial n° /2015 - Processo Licitatorio n°
/2015, a qualquer outra pessoa física ou jurídica, no seu todo ou em parte.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

^

A fiscalização periódica do cumprimento do objeto deste contrato ficará a cargo da Secretaria
de
.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
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POR UMA CIDADE FELIZ

CP

PREFEITURA

r
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f CPL

I - Cumprir durante o prazo referido na Cláusula Terceira do presente instrumento, a
execução do serviço/fornecimento especificado na Modelo da Proposta - Anexo II do edital.
II - Corrigir, incontinente, às suas custas, sem qualquer ónus para a CONTRATANTE e
dentro do prazo disposto no inciso supra, quaisquer erros, incorreçoes ou emissões
observadas nas aquisições a seu cargo;
III - Responder pelos danos e prejuízos decorrentes do não fornecimento do objeto ora
licitados, salvo na ocorrência de caso fortuito e força maior, apurados na forma da legislação
vigente, quando comunicados à CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;
IV - Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros, em razão ou não do objeto do contrato;
V - Ressarcir todos os danos causados à CONTRATANTE ou terceiros na execução dos
trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas,
isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes;
VI - Responsabilizar-se por todo o pessoal que utilizar, a qualquer título, para o
fornecimento do objeto, pessoal este que será diretamente subordinado e vinculado à
CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE relação jurídica de qualquer natureza;
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE:
I - Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido no caput da Cláusula Terceira deste
instrumento.
II - Acompanhar e aprovar os objetos entregues as suas devidas repartições.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pela rescisão por qualquer uma das
hipóteses previstas nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, a Prefeitura Municipal de Chã Grande poderá aplicar à CONTRATADA as sanções
previstas no art. 87 do citado diploma legal e item 22 do edital, garantida a prévia defesa.
I - Pelo descumprimento total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar a pena
pecuniária de 30% (trinta por cento) do valor da inexecução, sem prejuízo das demais
cominações legais.
II - Pelo atraso na entrega das mercadorias ou no atendimento de determinação da
contratante para cumprimento de outras obrigações previstas neste Edital, a Administração
poderá aplicar a multa diária de 1% (um por cento) até 02 (dois) dias, a ser calculado sobre
o valor da mercadoria não entregue ou sobre o valor do serviço prestado no mês, conforme o
caso, sendo que, ultrapassado este prazo, considerar-se-á como inadimplemento total do
contrato.
III - Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de advertência, suspensão temporária de
participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de dois
anos, e de declaração de inidoneidade para licitar.
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CHÁ
GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

Prefeitura Municipal
de Chá Grande

PREFEITURA

IV — Além das multas que serão aplicadas à contratada inadimplente, serão anotadas
respectiva ficha cadastral todas as irregularidades praticadas pela licitante vencedora,
inclusive o descumprimento das seguintes obrigações:
a) Respeitar os padrões de qualidade definidos, as especificações, marcas e validades dos
produtos;
b) Respeitar datas de entregas das mercadorias, do recolhimento e da prestação de contas;
c) Acatar as determinações da fiscalização;
d).Observar as normas de segurança.
VI - Considera-se inadimplemento contratual a entrega de produtos com marcas,
especificações ou quantidades diversas das constantes do presente contrato e da proposta.
VII - A Contratante, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter
o valor contra qualquer crédito gerado pela Contratada, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial, bem como de descontar o valor da multa da garantia de execução
apresentada pela contratada nos termos dos § § 2° e 3» do artigo 86 da Lei Federal n°
8.666/93.
VIII - As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominaçoes
estabelecidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Na hipótese de existência, na esfera judicial, de decisões favoráveis à Prefeitura Municipal de
Chã Grande, a sucumbência a que for condenada a parte ex-adversa, nos termos do Art. 20
do Código de Processo Civil Brasileiro, pertencerá, exclusivamente, ao CONTRATANTE, de
pleno direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRO - DO FORO
Elegem, as partes contratantes, o Foro do Município de Chã Grande, Estado de Pernambuco,
para solução de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em (04) quatro vias de
igual teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

Chã Grande,

de2015

de

•

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CONTRATANTE

CONTRATADA

SECRETÁRIO

l-

2-
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CHÁ
GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

Nome:
CPF n°.

Nome:
CPF n°.

.-

è
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Prefeitura Municip
de Chá Grande

CHÁ
GRANDE
PORUMA CIDADEFELIZ

SECRETARIA DE FINANÇAS

COMUNICAÇÃO INTERNA

Chã Grande, 19 de Janeiro de 2015.

De: Joelma Alves de Lima Silva
Secretária de Finanças
Para: Gesiel Gomes Tavares de Araújo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ASSUNTO: Solicitação de Dotação Orçamentaria
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento Parcelado Combustível
e Derivados do Petróleo para Execução das Atividades Administrativas e
Institucionais, no âmbito deste Município.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2037.0000
MANUTENÇÃO
GESTÃO DE ENSINO

DA SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO E
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Prefeitura Municipal
de Chã Grande

PREFEITURA

12.361.1217.2049.0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM

RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.1203.2072.0000
MANUTENÇÃO DO
ESCOLAR - FUNDEB
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PROGRAMA

DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15.122.1501.2087.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E
SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.2001.2094.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0402.2102.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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PREFEITURA .1

CHÁ GRANDE -H t/f\

de Chá Grande

Municipal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

04.122.1801.2118.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Joelma|Wes de Lima Silva
Secretária de Finanças
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PORUMA CIDADEFELIZ

Prefeitura Municipal
de Chã Grande

PREFEITURA

CHÁ GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITIÇAO
COMUNICAÇÃO INTERNA

Chã Grande, 05 de Janeiro de 2015.
De: Gesiel Gomes Tavares de Araújo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

• .

Para: Viviany Cavalcante de Oliveira
Secretária de Saúde

-

ASSUNTO: Solicitação de Dotação Orçamentaria
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento Parcelado Combustível
e Derivados do Petróleo para Execução das Atividades Administrativas e
Institucionais, no âmbito deste Município.

Atenciosamente,

>
^
^ v^ldA».

r\/
Gesiel Gome
Presidente
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cPiáBS^
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COMUNICAÇÃO INTERNA

Chã Grande, 19 de Janeiro de 2015.
De: Gesiel Gomes Tavares de Araújo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Para: Joelma Alves de Lima Silva
Secretária de Finanças

ASSUNTO: Solicitação de Dotação Orçamentaria
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento Parcelado Combustível
e Derivados do Petróleo para Execução das Atividades Administrativas e
Institucionais, no âmbito deste Município.

Atenciosamente,

Gesiel Gomes Tavares de Araújo
Presidente da CPL/PMCG
/
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Prefeitura Municipal
CHÁ
GRANDE^r
de Chá Grande
POR UMA CIDA DE FELIZ /1 \\ PERMANENTE DE LICITIÇÃQ

Ofício GABPREF n? 01/2015

Chã Grande, 05 de Janeiro de 2015.

Ilustríssimo Senhor
Gesiel Tavares
Presidente da Comissão de Licitação
Nesta

Assunto: Solicita abertura de Processo licitatório.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para solicitar contratação de
pessoa Jurídica para fornecimento parcelado de combustível e derivados do Petróleo, para
execução das atividades administrativas e institucionais, no âmbito deste Município.
Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,
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Chã Grande (PE); 17 de dezembro de 2014.

Ao

Departamento de licitações
Prefeitura municipal de Chã Grande(PE)

Conforme solicitação, segue abaixo relação de preços de combustíveis e
lubrificantes.

ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UNIDADE

DESCRIÇÃO

Bio diesel comum S-500
Bio diesel comum S- 10
Gasolina comum
Etanol Hidratado
Óleo de motor diesel ILt
Óleo de motor gasolina ILt
Óleo de freio SOOml
Óleo diferencial 1L
Óleo hidráulico ATF ILt
Htro de óleo lubrificante diesel
Fitro de óleo lubrificante gasolina
Graxa 1 Kg

VALOR

Lts

2,56

Lts

2,66

Lts

2,99

Lts

7,49
13,00

Un
Un
Un
Un
Un

Un
Un
Un

29,00
11,00
14,00
10,00
40,00
20,00
10,00

Atenciosamente;

Queiroz de paiva combustíveis Ltda. - R. Justino Gomes da Silva, 392 - Centro - CEP: 55636-000 Chã
Grande (PE) -TEL: (81) 3537-1680- e-mail: queirozdepaivacombustíveís@gmail.com CNPJ:
06.196.363.0001-20 - IE: 0318481-17
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iroz
11 vá

Ao

Departamento de licitações
Prefeitura municipal de Chã Grande PE

Conforme solicitação, segue abaixo relação de preços de combustíveis e
lubrificantes.

ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR

Bio diesel comum S-soo

Lts

2,60

2.

Bio díesel comum S-io

Lts

2,69

3.

Gasolina comum

Lts

3,06

4.

Etanol Hidratado

Lts

2,52

S.

Óleo de motor diesel íLt

Un

15,50

6.

Óleo de motor gasolina

Un

30,00

Oiço de freio sooml

Un

12,00

Óleo diferencial i L

Un

15,50

1.

íLt
7.
8.
9.

Óleo hidráulico ATF ÍLÍ

Un

12,00

10.

Fitro de óleo lubrificante
diesel

Un

42,00

11.

Fitro de óleo lubrificante
gasolina

Un

24,00

12.

Graxa 1 Kg

Un

11,50

r"72.634.127/0001-4l|
Atenciosamente;

Otavono Beaerrn Filho
<w Major Apngto da Fonseca, NPW
Sebastião Gep 55660-000
Bezerros pp

L.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa8cd772-36b0-4469-bd8e-b51da03f8ca5

Bezerros PE; 15 de dezembro de 2014.

Ao
Departamento de licitações
Prefeitura municipal de Chã GranderPEi

Conforme solicitação, segue abaixo relação de preços de combustíveis e
lubrificantes.

ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO
Bio diesel comum S-soo

Lts

2,58

2.

Bio diesel comum S-io

Lts

2,69

3.

Gasolina comum

Lts

3,04

4.

Etanol Hidratado

Lts

2,54

5.

Óleo de motor diesel iLt

Un

15,00

6.

Óleo de motor gasolina iLt

Un

31,00

7.

Óleo de freio sooml

Un

11,50

Óleo diferencial í L

Un

14,90

i.

B.

VALOR

9.

Óleo hidráulico ATF iLt

Un

11,50

10.

Fitro de óleo lubrificante
diesel

Un

41,50

11.

Fitro de óleo lubrificante
gasolina

Un

21,00

12.

Graxa 1 Kg

Un

11,00

Atenciosamente;

i3.022.8M/OOOv741
POSTO FORMULA 1LTDA

AV. CÍCERO 6ATIST4 DE OIIVM5
PRADO CEP-55.842-OO
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Gravata PE; is de dezembro de 2014.

