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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2019 

REGISTRO DE PREÇO 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO HORIZONTAL 
PARA PINTURA DAS VIAS NO MUNICIPIO DE GOIANA/PE, tudo conforme exigências, 
quantidades e especificações contidas nos Anexos deste Edital. 
 
 
 

Início de recebimento das propostas: Dia, 04/10/2019 às 12:30 horas Dia X
Abertura das propostas: Dia, 16/10/2019, às 09:00 horas Dia X

Início da disputa de preços: Dia, 16/10/2019, às 11:00 horas Dia X
Tempo mínimo de disputa: 05 min. + tempo aleatório 05

Sistema eletrônico utilizado Banco do Brasil Banco
Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br w

  
 
Nº do processo no www.licitacoes-e.com.br: 787806 
 
Pregoeira: Solange Gomes Pereira dos Santos 
 
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Bairro Centro, Cidade Goiana, Estado Pernambuco. 
 
E-mail: goianapregao@gmail.com                                           Fone: (81)3626-4130 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). 
 
 
Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia 
útil subseqüente, no horário, salvo as disposições em contrário. 
 

 
 
PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE GOIANA, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados pelas Portarias nº 
115/2019 e 121/2019, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) 
mediante execução indireta sob o regime de empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE e o MODO DE FORNECIMENTO PARCELADO, em conformidade com a Lei Federal 
10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem como a Lei 
Complementar 123/2006, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto municipal 
008/2017 de 17 de Abril de 2017, Decreto Municipal 002/2019 de 22 de janeiro de 2019, e demais 
normas pertinentes a matéria. 
 
 

mailto:pregaogoiana@bol.com.br
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança 
– criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 
 
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Goiana, credenciado na função de 
Pregoeiro mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de 
compras eletrônicas utilizado pela Administração, disponível no Portal do Banco do Brasil S/A 
(www.licitacoes-e.com.br). 

 
1.3 A presente licitação busca atender a demanda da Prefeitura Municipal de Goiana/PE, 
Secretarias e seus Órgãos Jurisdicionados, cujos Secretários são as autoridades solicitantes e 
ordenadores de despesas, utilizando recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às 
expensas da contratação. 
 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1 O objeto do presente Pregão consiste na: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE TINTAS 
DE DEMARCAÇÃO HORIZONTAL PARA PINTURA DAS VIAS NO MUNICIPIO DE GOIANA/PE, 
conforme autorização constante nos autos e exigências, quantidade e especificações contidas nos 
Anexos deste Edital. 
 
2.2 O objeto desta Licitação será solicitado de ACORDO COM AS NECESSIDADES do Município de 
Goiana, mediante emissão de Autorização de Fornecimento e apresentação da Nota de Empenho 
durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
2.3 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
I - Planilha com Especificações, Quantitativos e Valor Estimado; 
II - Termo de Referência; 
III - Modelo de carta / Proposta Comercial (vencedores) 
IV - Declaração de Cumprimento de Inexistência de Fatos Supervenientes;  
V - Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação; 
VI - Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte; 
VII - Declaração atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal 
de 1988; 
VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
IX - Minuta do Contrato. 
 
3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / FONTE DE RECURSOS 
 
3.1 Os recursos financeiros que serão alocados para a realização da presente licitação serão oriundos 
das dotações orçamentárias dos órgãos solicitantes previstas no orçamento anual de 2019: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.0276.2167.0000 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.39.00 
FONTE: 07 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS 
AÇÃO: REQUALIFICAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO GRÁFICA E 
SEMAFÓRICA. 



 

               Prefeitura Municipal de Goiana 

            Gabinete do Prefeito 

             Comissão Permanente de Licitação/Pregão 

 

                              EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

 

 

 
3 

3.2 O valor máximo estimado para a contratação será de R$ 179.345,00 (cento e setenta e nove mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais), considerando a planilha comparativa de preços elaborada pela 
Diretoria de Compras contida no ANEXO I. 
 
4. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame.  
 
5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 
 
5.1 Para participar dos processos de pregão eletrônico da Prefeitura Municipal de Goiana, através do 
Pregão Eletrônico, os interessados deverão obter da instituição bancária provedora do sistema (Banco do 
Brasil) a senha de acesso pessoal ao sistema de compras eletrônicas.  
5.2 O Credenciamento é feito por meio do portal do Banco do Brasil.  
5.3 O cadastro no sistema se dá através do sítio www.licitacoes-e.com.br, com a solicitação de login e 
senha pelo interessado.  
5.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema, implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 
este Pregão.  
5.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
5.6 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
5.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico.  
 
6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:  
6.1 Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  
6.2 Responder às questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame;  
6.3 Abrir as propostas de preços;  
6.4 Analisar a aceitabilidade das propostas;  
6.5 Desclassificar propostas indicando os motivos;  
6.6 Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;  
6.7 Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  
6.8 Declarar o vencedor;  
6.9 Receber, examinar, apreciar a admissibilidade dos recursos e, se não houver retratação de sua parte, 
encaminhá-los à autoridade competente;  
6.10 Sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos de habilitação 
e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrando em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação;  
6.11 Elaborar a ata da sessão;  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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6.12 Encaminhar o processo à autoridade superior para homologação e autorização da contratação.  
 
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
7.1 Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências 
deste Edital, inclusive quanto à documentação, e que estejam obrigatoriamente cadastrados no sistema 
eletrônico licitações-e do Banco do Brasil, utilizado neste processo; 
 
7.2 Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá declarar, em campo 
próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências previstas neste Edital. 
 
7.3 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá fazer a declaração, 
conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na documentação comprobatória da regularidade 
fiscal. 
 
7.4 As microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006 e alterada pela Lei Nº 147, 07/08/2014, devem efetuar o credenciamento com as expressões 
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, “ME” ou “EPP”, junto à sua firma ou denominação, 
conforme o caso, para que possam fazer jus aos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei. 
 
7.5 A empresa enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte que 
pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006 deverá assinalar 
em campo próprio do Sistema que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei mencionada. 
 
7.6 A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte no processo licitatório, porém, esta não poderá exercitar as referidas 
prerrogativas. 
 
7.7 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
b) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de 
Goiana; ou ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, motivada pelas 
hipóteses previstas no art. 7º, da Lei nº 10.520/02 e sua alterações posteriores; 
c) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
d) Tenham objeto social incompatível com o objeto licitado; 
e) Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
f) Empresas cujos diretores, sócios, responsáveis ou empregados, haja algum dirigente ou servidor da 
Prefeitura Municipal de Goiana; 
g) Duas ou mais empresas com participação societária entre si; 
h) Empresa que não estiver atuando no ramo do objeto licitado; e, 
i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 
j) Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
 
7.8 Como condição prévia à participação no certame, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
em licitação ou a contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 



 

               Prefeitura Municipal de Goiana 

            Gabinete do Prefeito 

             Comissão Permanente de Licitação/Pregão 

 

                              EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

 

 

 
5 

a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  
b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico 
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis   
c) Cadastro de Ocorrências de Fornecedores do Estado de Pernambuco 
https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PRManterFornecedorOcorrencia  
 
8. PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 
 
8.1 Para o acesso ao sistema eletrônico, os licitantes e seus representantes credenciados deverão dispor 
de chave de identificação e de senha pessoal, intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S.A. sediadas no País. 
 
8.2 O interessado deverá observar as datas e os horários limites previstos para o envio da proposta 
atentando, também, para a data e horário de início da disputa.  
 
8.3 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.    
 
8.4 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. O Interessado será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances.  
 
8.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
8.6 Até o limite de envio de propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 
 
8.7 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 
 
8.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
8.9 Quaisquer dúvidas sobre o credenciamento devem ser esclarecidas diretamente nas agências do 
Banco do Brasil S.A. sediadas no país. 
 

9. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 
 
9.1 A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei Ordinária nº 10.520/2002, 
da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147, 07.08.2014 e dos Decretos Municipais nº 
008/2017 de 17 de Abril de 2017 e nº 002/2019 de 22 de janeiro de 2019 e, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, devendo ser observado os seguintes procedimentos: 
 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PRManterFornecedorOcorrencia
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I - Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas 
para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas; 
 
II - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada; 
 
III - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do (a) 
pregoeiro (a) com a utilização de sua chave de acesso e senha; 
 
IV - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e 
senha; 
 
V - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital; 
 
VI - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
VII - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na 
internet. 
 
VIII - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) pregoeiro (a) e os 
licitantes. 
 
IX - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo (a) pregoeiro (a), sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 
 
X - Classificadas as propostas, o (a) pregoeiro (a) dará início à fase competitiva, quando então os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
XI - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no edital. 
 
XII - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
  
XIII - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
XIV - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
XV - A etapa inicial de lances da sessão pública será encerrada por decisão do (a) pregoeiro (a), sendo o 
tempo mínimo de duração estabelecido em 5 (cinco) minutos. 
 
XVI - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente do tempo inicial para os lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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XVII - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a) poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 
XVIII - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
a) Havendo empate, nos termos do §2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão, conforme §3º, do art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006; 
b) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada, nos termos do §2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
c) Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas ou empresas de pequeno porte 
previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á na forma do 
art. 45 do dispositivo legal mencionado. 
 
XIX - Na hipótese de não ocorrer oferta de lances, será feita a verificação de conformidade entre a 
proposta de menor preço e o valor estimado para o fornecimento dos produtos. 
 
XX - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão 
na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 
endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
XXI - Encerrada a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do edital. 
 
XXII - Havendo a participação de microempresa ou empresa de pequeno porte com restrição na 
regularidade fiscal, serão observadas as disposições do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, 
assegurado o prazo para fins de regularização da documentação, nos termos do §1º, do referido artigo. 
 
XXIII - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para habilitação, o (a) 
pregoeiro (a) examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
 
XXIV - Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar 
se foi declarado o vencedor e se está aberta a opção para interposição de recurso; 
 
XXV - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 
XXVI - Declarado o vencedor, qualquer licitante, terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em campo 
próprio do sistema, poderá manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
 
XXVII - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na 
decadência desse direito, ficando o (a) pregoeiro (a) autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor. 
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XXVIII - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante 
vencedor. 
 
XXIX - No julgamento da habilitação e das propostas, o (a) pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
  
9.2 O critério de julgamento será o de menor preço, admitindo-se como critérios de aceitabilidade preços 
compatíveis com os de mercado. 
 
9.3 A licitante classificada provisoriamente em 1º lugar no certame deverá apresentar proposta de preço 
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de 
Preços e Documentos de Habilitação, no prazo máximo de 03 (três) dias. A critério da administração, 
poderá apresentar ainda, catálogos/folder dos produtos ofertados, que serão analisados tecnicamente 
por equipe ou servidor da Secretaria demandante da licitação; 
 
9.3.1 Por ocasião da análise técnica e caso julgue necessário, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante 
vencedor amostras de todos ou de alguns dos itens cotados, que serão analisadas por equipe técnica do 
Órgão demandante, a qual emitirá parecer circunstanciado, aprovando ou reprovando o produto 
examinado; 
 
9.3.2 Caso o produto receba parecer técnico desfavorável será objeto de desclassificação. 
 
9.4 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado à empresa que 
apresentou o menor preço.  
 
10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
10.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR 
LOTE. 
 
10.2 A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado no edital, e os preços deverão 
ser expressos em reais, com no máximo de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
  
10.3 O preço proposto deverá contemplar todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, frete, 
seguro etc.) e despesas necessárias à entrega do objeto da licitação. 
 
10.4 O Pregoeiro examinará, com auxílio da Equipe de Apoio, a aceitabilidade do menor preço e a 
compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. A 
análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível; 
d) Que forem reprovadas no exame técnico; 
e) Que não indicar a marca, modelo e características do(s) produto(s) ofertado(s), conforme o disposto 
nas alíneas “c” e “d” do item 11.1 deste edital; 
f) Que apresentem preço unitário para cada lote, superior ao valor máximo admitido pela Administração, 
conforme especificado no Termo de Referência, ANEXO I, deste Edital 
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10.5 Na desclassificação de propostas, observar-se-á o que determina os arts. 43 a 48 da Lei nº 
8.666/93. 
 
11. DA PROPOSTA 
 
11.1 Até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o licitante credenciado deverá cadastrar, 
exclusivamente por meio eletrônico, no portal www.licitacoes-e.com.br, sua proposta e respectivo(s) 
anexo(s), sem qualquer identificação do licitante, devendo obedecer aos seguintes requisitos: 
 
a) Enviar a proposta em anexo no Portal do Banco do Brasil ou preencher no campo “informações 
adicionais“ as informações exigidas na proposta, bem como as especificações técnicas do objeto 
ofertado, se for o caso; 
b) Preencher em campo próprio do sistema o preço ofertado para o lote do objeto, respeitando as 
unidades e quantidades do Termo de Referência; 
c) Com objetivo de viabilizar o processo de avaliação, o licitante deverá apresentar sua proposta 
descrevendo a marca e as características detalhadas (ex: tipo, marca, modelo, referência, etc.) de seu 
produto, devendo ser preferencialmente obedecida a mesma sequência das especificações dos materiais 
contidas no Edital; 
d) O licitante deverá anexar à sua proposta, informação detalhada, tais como folder e/ou catálogo técnico 
complementar do produto cotado ou indicar o endereço eletrônico onde constem as informações, para 
subsidiar o parecer técnico. 
e) A proposta comercial e seus anexos, neste momento, não deverão conter dados que identifiquem o 
Licitante, sob pena de desclassificação; 
f) O licitante deve declarar na proposta de preços se é microempresa ou empresa de pequeno porte, sob 
pena de não fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006; 
g) Apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer acréscimos, em virtude de expectativa 
inflacionária ou custo financeiro. Nos preços ofertados devem estar inclusas todas as despesas 
incidentes ao objeto licitado, tais como tributos, seguros, fretes e outros. Tais custos serão considerados 
como incluídos nos preços, independentemente de declaração do licitante. 
 
11.2 Ocorrendo divergência entre o preço informado no sistema do banco e o indicado no documento 
anexo, prevalecerá o primeiro. 
 
11.3 A proposta comercial e seus anexos não deverão conter dados que identifiquem o Licitante. 
 
11.4 Não serão aceitos preços unitários acima daqueles estimados pela Administração, conforme 
cotações existentes no processo. 
  
11.5 Na proposta o licitante não poderá indicar mais de um preço para o mesmo lote, sob pena de 
desclassificação do item cotado. 
 
11.6 Os licitantes deverão apresentar proposta para fornecimento da quantidade total estimada para o 
lote. 
 
11.7 O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
marcada para a sua apresentação, independentemente de declaração do licitante. 
11.8 Antes de vencido o prazo de validade da proposta, a Administração ou o (a) Pregoeiro (a) poderá 
solicitar que o licitante, mediante declaração expressa, prorrogue o prazo de validade referido no subitem 
anterior. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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11.9 Após a fase de lances, o licitante arrematante fica obrigado a enviar, junto à documentação de 
Habilitação, proposta ajustada ao lance, contendo preço por item, preço por lote e preço global do objeto, 
conforme o caso, expressos em moeda nacional, em algarismo e por extenso, respeitando as unidades e 
quantidades do Termo de Referência; 
 
11.9.1 Os preços unitários e global deverão ser apresentados em algarismos e por extenso, expressos 
em moeda corrente nacional, com até 02 (duas) casas decimais, após a vírgula (R$ 0,00), sem inclusão 
de encargos financeiros ou previsão inflacionária. 
 
11.10 Havendo divergência entre o valor constante do lance final e o constante da proposta, caberá ao 
(à) Pregoeiro (a) decidir aceitar o menor valor como contraposto. 
 
11.11 O licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome, no 
sistema eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e respectivos lances. 
 
11.12 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
11.13 O licitante com filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, 
só poderá apresentar uma única proposta individual. Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) 
ou representantes legais comuns e as que dependam econômica ou financeiramente de outra empresa 
ou a subsidiem. 
 
11.14 Devem estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive, 
transporte, tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, 
seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o objeto. 
 
11.15 Os produtos ofertados deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90. 
 
11.16 Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento 
das obrigações que constituem objeto da presente licitação. 
 
12. DA HABILITAÇÃO 
 
12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
a) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Comprasnet; 
b) CADFOR – Cadastro dos Fornecedores do Estado de Pernambuco;  
c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
e) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
12.2 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópias reprográficas 
autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias 
reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pelo pregoeiro ou Equipe de Apoio, a 
partir do original, até o dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes 
“Propostas”, no horário de 08h00min as 13h00min. 
 
a) Os documentos autenticados por meio digital deverão ser entregues em versão impressa 
acompanhados da competente Certidão de Autenticidade a que fizer referência, emitida pelo 
cartório; 
b) Os documentos emitidos via internet, dispensam a necessidade de prévia autenticação, devendo, no 
entanto, ter confirmada sua autenticidade pela Pregoeira e Equipe de Apoio, como condição de validade; 
c) A autenticação de documentos por servidor desta secretaria não induz em reconhecimento de 
atendimento às condições de habilitação exigidas neste edital. 
 
12.3 Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos: 
 
12.3.1. Habilitação Jurídica:  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 
exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
12.3.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
c) Prova de regularidade com as Fazendas estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, inclusive em relação à dívida ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mediante a apresentação de certidões conjuntas da RFB e 
PGFN, nos termos da Portaria MF nº 358/2014; 
e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de 
Regularidade de FGTS - CRF);  
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente para 
comprovar a inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei 
Federal nº 12.440/11. 
 
12.3.3 Qualificação Econômico-Financeira:  
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida dentro de um prazo máximo de 90 
(noventa) dias anteriores à sessão de abertura da Licitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento; 
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b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe 
(processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio,  quando a certidão negativa de 

Falência ou Recuperação Judicial contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos 

judiciais eletrônicos. 
 
12.3.4 Qualificação Técnica: 
a) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento e a 
execução de serviços em quantidades, características e prazos compatíveis com o objeto da presente 
licitação. 
 
12.3.5 Declaração emitida pelo licitante, atestando o cumprimento, em sua empresa, do disposto 
no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988, que trata da proibição da relação de 
trabalho com menores de 18 (dezoito) anos.  
 
12.4 Os documentos comprobatórios para habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia 
autenticada, encaminhados pelo correio ou portador, ao endereço indicado no Preâmbulo deste Edital, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data de encerramento da fase de disputa do pregão, 
devendo preferencialmente estar dispostos sequencialmente na ordem acima registrada, de modo a 
facilitar sua conferência. 
 
12.5 Os documentos relacionados nas alíneas “c” à “e” do item 12.4.2 acima referido, poderão ser 
substituídos pelo CRF (Certificado de Registro de Fornecedor), dentro do prazo de validade, expedido 
pelo DECAF/DCL/SARE ou SICAF (impressos) desde que contenha a informação de que os referidos 
documentos também estejam nos seus respectivos prazos de validade. 
  
12.6 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos, ou apresentá-
los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
12.7 É facultado ao (à) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 
12.7.1 No uso da prerrogativa conferida pelo § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, o (a) Pregoeiro (a) 
poderá solicitar, a qualquer tempo, os originais de procurações, documentos de habilitação, documentos 
que integrem as propostas dos licitantes e quaisquer outros cujas cópias sejam apresentadas durante o 
processo licitatório. 
 
12.8 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 
 
12.9 Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, ser-lhe-ão 
assegurados o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sanar a irregularidade, mediante pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa. 
 
12.10 Os documentos necessários à habilitação do licitante poderão ser apresentados: 
a) Em uma única via, em original; 
b) Por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo(a) pregoeiro(a) ou por 
membro da Comissão ou equipe de apoio; 
c) Publicação em órgão da imprensa oficial; 
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12.10.1 Fica vedada sua apresentação através de cópia produzida via fax ou que se encontre ilegível, em 
parte ou no todo. 
 
13. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 
 
A critério da Administração poderá ser exigido do licitante, a apresentação de amostras dos produtos 
ofertados a fim de verificar a compatibilidade desses com as especificações do instrumento convocatório 
e seus anexos. 
 
13.1 As amostras deverão ser apresentadas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da efetiva 
solicitação, por parte da Administração , na sede da Comissão de Licitação, situada na Av. Marechal 
Deodoro da Fonseca, S/N, Goiana centro de segunda à sexta-feira, de 08h às 14h. 
 
13.2 As amostras serão analisadas por comissão composta por funcionários da Prefeitura, em seção 
pública a ser divulgada através de mensagens no próprio sistema, emitindo-se ao fim das avaliações 
parecer circunstanciado, com vistas a confirmar a compatibilidade dos produtos ofertados com as 
especificações do instrumento convocatório. Aprovadas as amostras será a empresa declarada 
vencedora desta fase.   
 
13.3 As amostras devem vir relacionadas por lote, em papel timbrado ou com carimbo da empresa 
licitante (Razão Social, CNPJ, Endereço) e apresentadas nas embalagens originais de fabricação. 
 
13.4 O produto apresentado como amostra poderá ser aberto e submetido aos testes necessários, sendo 
devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação. Será rejeitada a amostra 
que for de qualidade inferior em relação às especificações constantes da proposta e/ou do edital.  
 
13.5 Ficarão retidas todas as amostras apresentadas, sendo devolvidas após a homologação do 
certame, ressalvadas aquelas apresentadas pelo licitante vencedor que ficarão retidas provisoriamente 
até a entrega definitiva do objeto.  
 
13.6 A partir da data em que for homologado o processo licitatório, as amostras retidas estarão à 
disposição das empresas licitantes que deverão retirá-las no horário das 8h às 12h, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias úteis.  
 
13.7 A empresa que não apresentar amostras no prazo acima estabelecido ou ainda no caso de rejeição 
das amostras por parte da Administração, será desclassificada. 
 
13.8 Observados os princípios que norteiam a Administração Pública e a critério desta, será dado 
prosseguimento ao feito, mediante convocação dos demais licitantes obedecidas a ordem de 
classificação para apresentação de amostras.  
 
14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  
 
14.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal previsto ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo proponente. 
  
14.2 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão. A decisão será informada aos interessados pelo certame, 
através de mensagem no próprio sistema. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 
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designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
 
Parágrafo Único; A impugnação deste Edital e de seus Anexos dirigida ao PREGOEIRO deverá ser 
enviada através dos e-mails pregaogoiana@bol.com.br e protocolada no Protocolo Central da Prefeitura 
Municipal de Goiana – Prédio da Prefeitura de Goiana, Setor de Licitações, localizada à Av. Marechal 
Deodoro, S/N, Centro, Goiana/PE - CEP: 55.900-000 fone 81 3626-4130, no horário das 08h00min às 
14h00min, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.  
 
14.3 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao PREGOEIRO, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet 
através dos e-mails pregaogoiana@bol.com.br. 
Qualquer pedido de esclarecimento em relação ao Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por 
escrito, ao Pregoeiro, através dos e-mails: pregaogoiana@bol.com.br, ou no endereço Av. Marechal 
Deodoro da Fonseca s/n centro, Prédio da Prefeitura de Goiana , Setor de Licitações. 
 
14.4 Após ser declarado o vencedor de cada lote, o proponente que desejar recorrer contra decisões do 
pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, no prazo 
de 24 horas, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os interessados 
ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, conforme prevê o Art. 4º, inciso XVIII da Lei n.º 10.520, de 
17/07/2002.  
 
14.5 A falta de manifestação no prazo estabelecido e motivada importará a preclusão do direito de 
recurso.  
 
14.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
  
14.7 Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo. 
  
14.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
14.9 Os recursos deverão ser endereçados ao pregoeiro. 
 
 
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1 Após a homologação e adjudicação pela autoridade competente, os preços serão registrados na Ata 
de Registro de Preços cuja minuta constitui o Anexo VII, deste Edital. 
 
15.1.1 O presente edital e a proposta apresentada pela adjudicatária integrarão a Ata de Registro de 
Preços. 
 
15.1.2 O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições: 
I - será incluído, na respectiva ata da licitação, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com 
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame; 
II - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no site da Prefeitura Municipal de 
Goiana/PE e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;  
III - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. 
 

mailto:pregaogoiana@bol.com.br
mailto:pregaogoiana@bol.com.br
mailto:pregaogoiana@bol.com.br
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§ 1º O registro a que se refere o inciso I tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de 
exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos itens 15.7 e 15.8 deste edital; 
 
§ 2º Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;  
II - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus produtos em valor igual ao do 
licitante mais bem classificado. 
 
15.2 O adjudicatário será convocado expressamente para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a 
Ata de Registro de Preços; 
 
15.2.1 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez por 
igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
 
15.3 A convocação dos fornecedores pelo Município de Goiana será formalizada e conterá o endereço e 
prazo máximo em que deverão comparecer para retirar a respectiva Autorização do Fornecimento. 
 
15.4 Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação das condições de habilitação ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços poderá ser convocado outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita 
à negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no 
instrumento contratual e das demais cominações legais. 

 

15.5 A Ata vigorará por 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura. 
 
15.6 É vedada a transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços, bem como do Contrato de 
Fornecimento. 
 
15.7 A Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, nas seguintes hipóteses: 
 
15.7.1 Quando o detentor da Ata: 
a) descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que 
deu origem ao Registro de Preços; 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou, 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
15.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público;  
b) a pedido do fornecedor.  
 
15.9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
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15.10 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação 
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuição do 
Contratante poderá ser revisada, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 
 
15.11 Quaisquer tributos ou encargos legais criados pelo Governo Federal, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou 
para menos, conforme o caso, desde que devidamente comprovados através de cálculos e a 
documentação pertinente. 
 
15.12 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
15.13 Ficará a cargo das Secretarias, Fundos e Agência deste município o gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços a ser firmada, sendo a mesma, denominada ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
16. DO ÓRGÃO GERENCIADOR / PREVISÃO POR NÃO PARTICIPANTES: 
 
16.1 As Atas de Registro de Preços serão gerenciadas por cada Secretaria, Fundo e Agência 
demandante, conforme quantitativo especificado no Termo de Referência, Anexo II, deste Edital. 
 
16.2 Em consonância com o que prevê o Decreto Municipal nº 008/2017, será permitida a utilização da 
ata de registro de preços a ser celebrada em decorrência do presente Edital, desde que, não exceda o 
quíntuplo do quantitativo de cada lote registrado na Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de 
Goiana/PE, independente do número de órgãos participantes e não participantes que aderirem, mediante 
as condições abaixo transcritas: 
 
I - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 
 
II - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar a Prefeitura Municipal de Goiana/PE para manifestação de 
anuência quanto à adesão; 
III - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições aqui 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a Prefeitura Municipal 
de Goiana/PE; 
 
IV - As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100 % (cem por cento) dos quantitativos dos itens deste instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para a Prefeitura Municipal de Goiana/PE; 
 
V - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências as Secretarias, Fundos e Agência de Goiana/PE 
(Órgão Gerenciador da Ata). 
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17 DA ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
17.1 Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, nos quantitativos estabelecidos pela 
Secretaria demandante, em dias úteis, previamente acordados, entre segunda e sexta-feira, conforme 
programação realizada, no horário das 08h00min às 14h00min, no prazo máximo de até 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.  
 
17.2 Os produtos recusados pelas Secretarias, Fundos e Agência, por não estarem de acordo com as 
especificações exigidas neste Termo de Referência, deverão ser substituídos automaticamente no prazo 
máximo de até 10 (dez) dias, contados da data da notificação, correndo por conta da Contratada as 
despesas de devolução dos lotes recusados. 
 
17.3 Os produtos, deverão ser entregues nos locais determinados no item 6 do Termo de Referência, 
Anexo II deste Edital. 
 
17.3.1 O local de entrega poderá sofrer alteração, ficando desde já determinado que os novos 
locais estejam circunscritos no Município de Goiana/PE. 
 
17.4 O produto ofertado deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante, garantindo sua 
integridade o uso rotulado conforme legislação em vigor. O produto ofertado deverá atender aos 
dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e as demais legislações pertinentes.  
 
17.5 A Prefeitura de Goiana será rigorosa na conferência do material entregue, reservando o direito de 
atestar a fatura condicionando à qualidade dos produtos de acordo com o especificado na Ata de 
Registro de Preços. 
 
17.6 Não será aceito e atestado o material que esteja fora da especificação e/ou não apresente qualidade 
desejada, ou deixe de atender as exigências estabelecidas no Termo de Referência.   
 
17.8 O recebimento do objeto e a fiscalização do contrato serão exercidos por meio de um servidor 
designado como fiscal do contrato, ao qual competirá receber, acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a 
execução, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, 
dando ciência de tudo à Contratada, conforme determina o art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações. 
 
17.9. A Contratante ao constatar qualquer irregularidade no fornecimento do objeto licitado por parte da 
Contratada expedirá notificação, para que a mesma regularize a situação, sob pena de, não o fazendo, 
ser aplicada a multa pertinente. 
 
17.10 A fiscalização deverá dar ciência imediata e formalmente acerca de qualquer discrepância ou 
irregularidade constatada no recebimento das formulas especiais. 
 
17.11 A existência e a atuação da fiscalização pelas Secretarias, Fundos e Agência demandantes em 
nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva do licitante vencedor, no que concerne à 
execução do objeto contratado. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES 
 
18.1 Caberá à Unidade Contratante (Prefeitura Municipal de Goiana):  
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a) Encaminhar à CONTRATADA as Ordens de fornecimento para a execução do objeto contratado;  
b) Receber os materiais solicitados, emitindo Atestado de Recebimento na Nota Fiscal/Fatura;  
c) Verificar a qualidade do produto em conformidade com as especificações técnicas exigidas no Edital;  
d) Subsidiar a CONTRATADA de todas as informações necessárias à consecução deste objeto;  
e) Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a execução do objeto;  
f) Verificar a manutenção da vantajosidade dos termos da contratação;  
g) Efetuar, no prazo pactuado, o pagamento, mediante apresentação das notas fiscais / faturas, 
devidamente atestadas;  
h) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo licitante vencedor, de acordo com as 
cláusulas do edital e seus anexos, assim como os termos de sua proposta;  
i) Contatar a CONTRATADA quando houver verificação de irregularidades posteriores à entrega, para 
promover a regularização;  
j) Encarregar-se das etapas das despesas oriundas do presente procedimento licitatório, no caso, 
empenhamento, liquidação e pagamento. 
k) Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive às 
penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu 
critério exijam medidas corretivas.  
 
18.2 Constitui-se como obrigação da CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, além de outras previstas 
neste edital, TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos: 
 
a) Arcar, exclusivamente, com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 
bem como tributos, fretes, tarifas e as demais despesas, que deverão estar inclusas no preço proposto, e 
em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura, não transferindo à 
Secretaria Demandante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar, sob qualquer 
pretexto o objeto do contrato;  
 
b) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução contratual. A Inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhista, fiscais 
e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.  
 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;  
 
d) Fornecer todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;  
 
e) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados no edital, Termo de 
Referência e seus anexos, sujeitando-se às sanções estabelecidas no instrumento convocatório e nas 
Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02 e demais legislações pertinentes;  
 
f) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários;  
 
g) Corrigir falhas na execução do serviço no prazo a ser fixado na intimação/notificação;  
 
h) Observar as rotinas administrativas do CONTRATANTE, durante o fornecimento do objeto, apesar da 
inexistência de vinculo empregatício com o órgão;  
 
i) Manter, durante todo período da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no edital e em seus anexos, incluindo a atualização de documentos de controle das arrecadações de 
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tributos e contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis junto 
a Administração;  
 
j) Executar o objeto contratado no prazo e de acordo com as especificações contidas no edital, Termo de 
Referência e seus anexos;  
 
k) Arcar com seguros que decorram direta ou indiretamente da contratação, bem como oriundos de 
quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;  
 
l) Comunicar por escrito quando forem verificadas situações inadequadas à execução do objeto;  
 
19. DO PAGAMENTO 
 
19.1 Os pagamentos serão feitos por crédito bancário, após o cumprimento da obrigação contratada, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da nota fiscal, pelo fiscal do contrato responsável 
pelo recebimento dos produtos nos documentos hábeis de cobrança. Para execução do pagamento.  
 
19.2 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome do órgão requisitante e conter o número do 
empenho que originou a nota. 
 
19.2.1 As notas Fiscais deverão conter o CNPJ do órgão requisitante: 
a) Prefeitura Municipal de Goiana (Secretarias e Chefia de Gabinete): CNPJ 10.150.043/0001-07; 
b) Fundo Municipal de Assistência Social: CNPJ 12.003.354/0001-79; 
c) Fundo Municipal de Saúde: CNPJ 10.545.001/0001-75. 
 
19.2.2 A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, pela contratada, diretamente a Secretaria 
contratante, que somente atestará o fornecimento e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, 
quando cumpridas, pela contratada, todas as obrigações pactuadas. 
 
19.2.3 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, àquela será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que o licitante vencedor providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para as Secretarias, Fundos e 
Agência solicitantes. 
 
19.3 Os pagamentos só serão realizados após a comprovação da regularidade do licitante vencedor 
mediante a apresentação da documentação obrigatória (Fazenda Federal, Estadual e Municipal, além do 
FGTS, e do CNDT), devidamente atualizada. 
 
19.4 As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou 
agências são de responsabilidade exclusiva do licitante vencedor. 
 
19.5 Os valores constantes das notas fiscais devem ser expressos em moeda corrente nacional. 
  
19.6 Na Nota Fiscal deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da 
Conta Corrente onde será creditado o valor, relativo ao pagamento do produto constante daquele 
documento. 
 
19.7 A fim de atender ao disposto na legislação vigente, serão procedidos os recolhimentos dos tributos 
previstos em lei, no ato do pagamento. 
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19.8 A Empresa que estiver cadastrada no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, SIMPLES, fica obrigada a anexar à 
Nota Fiscal/Fatura, em cada faturamento, a cópia do respectivo Termo de Opção. 
 
20. DAS PENALIDADES 
 
20.1 A desistência da proposta, lance ou oferta e a não aceitação do convite para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços e/ou Contrato, e/ou convite para retirada da Ordem de Fornecimento e Nota de 
Empenho, ensejarão: 
 
20.1.1 Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de até 20% (vinte por cento) 
do valor do(s) item(s) vencido(s); 
 
20.1.2 Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Goiana 
pelo período de até 02 (dois) anos. 
 
20.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não 
cumprimento por parte da contratada das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais 
pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades: 
 
20.2.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais 
tenha a contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores 
do Município; 
 
20.2.2 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada apenas sobre a entrega realizada com 
atraso, até o décimo dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no item 20.2.3; 
 
20.2.3 Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do lote e/ou global, e, ainda não 
executado, na hipótese do não cumprimento das obrigações assumidas; 
 
20.2.4 Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos e falta grave tais como 
apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante Município de Goiana, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos; 
 
20.2.5 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da contratada 
ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
20.3 As penalidades previstas nos subitens 20.1 e 20.2 têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a contratada da reparação das eventuais perdas e danos 
que seu ato punível venha acarretar ao Município de Goiana. 
 
20.4 As penalidades são independentes e a aplicação de uma, não exclui a das demais, quando cabíveis. 
 
20.5 Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou 
contratado poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das 
sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 
 
20.5.1 Desclassificação ou Inabilitação, dependendo da fase de julgamento que se encontrar. 
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21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 A Secretaria de Segurança Cidadã, Trânsito e Transportes Urbanos poderá anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, desde que 
motivado o ato e assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando esta: 
 
21.1.1 Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a 
sua capacidade econômico-financeira; 
 
21.1.2 For envolvida em escândalo público e notório; 
 
21.1.3 Quebrar o sigilo profissional; 
 
21.1.4 Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais 
tenha acesso por força de suas atribuições contratuais e que contrariem as condições estabelecidas pela 
Administração Municipal; 
 
21.1.5 Na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize. 
 
21.2 A Administração poderá, por despacho fundamentado e até a assinatura do Contrato, excluir 
qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar 
indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, 
fato ou circunstância que desabone a idoneidade do licitante. 
 
21.3 O Contrato poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado; 
 
21.3.1 A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 
único do art. nº 59 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
21.4 A apresentação da proposta implica para o licitante na observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 
deste Edital e seus Anexos, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.5 É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada à inclusão 
posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente dos Documentos de 
Habilitação e das Propostas de Preços. 
 
21.6 Farão parte integrante do instrumento contratual a ser assinado, independentemente de transcrição, 
as condições previstas neste Edital e na(s) proposta(s) do(s) licitante(s) que vier(em) a ser consagrada(s) 
vencedora(s) deste certame. 
 
21.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro vencedor. Poderão ser 
admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da 
Administração. 
 



 

               Prefeitura Municipal de Goiana 

            Gabinete do Prefeito 

             Comissão Permanente de Licitação/Pregão 

 

                              EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

 

 

 
22 

21.10 Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, baseado na Legislação Aplicável à 
matéria e nas normas gerais do Direito.  
 
21.11 O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no Portal de Compras 
Eletrônicas do Banco do Brasil S/A, endereço: www.licitacoes-e.com.br, ou através dos e-mail: 
goianapregao@gmail.com.  
 
21.12 As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos proponentes no próprio 
sistema, e através de e-mail ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 
21.13 As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Goiana, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos na alínea “d”, do inciso I, do art. 
102 da Constituição Federal. 
 
 
 
 

Goiana, 27 de setembro de 2019 
 
 
 
 
 

 
Solange Gomes dos Santos 

Pregoeira 
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ANEXO I 
 

PLANILHA DE PREÇOS 
ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO. 

 
 
COTAS EXCLUSIVAS 
 

 
Lote 01 Especificação Apres Quant Preço 

Unitário R$ 
Total R$ 

1 

TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, PURA, 
À BASE DE ÁGUA, DE ALTA ESPESSURA E 
DURABILIDADE, RECOMENDADA PARA 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE 
RODOVIAS, VIAS URBANAS, QUE ATENDA 
À NORMA: ABNT/NBR 13.731:2018. TENDO 
COMO CARACTERÍSTICAS: SECAGEM 
RÁPIDA; ÓTIMA RESISTÊNCIA À 
ABRASÃO E COR; NÃO INFLAMÁVEL; 
NÃO PROVOCA DANOS AOS 
PAVIMENTOS; MAIOR RENDIMENTO 
COMPARADO ÀS TINTAS À BASE DE 
SOLVENTE; ECOLOGICAMENTE 
CORRETA; BAIXO VOC.EMBALAGEM DE 
18 LITROS. 

Unidade 100 344,25 34.425,00 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE R$ 34.425,00 
 
 

Lote 02 Especificação Apres Quant Preço 
Unitário R$ 

Total R$ 

1 

TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, PURA, À 
BASE DE ÁGUA, DE ALTA ESPESSURA E 
DURABILIDADE, RECOMENDADA PARA 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE 
RODOVIAS, VIAS URBANAS, QUE ATENDA 
À NORMA: ABNT/NBR 13.731:2018. TENDO 
COMO CARACTERÍSTICAS: SECAGEM 
RÁPIDA; ÓTIMA RESISTÊNCIA À 
ABRASÃO E COR; NÃO INFLAMÁVEL; 
NÃO PROVOCA DANOS AOS 
PAVIMENTOS; MAIOR RENDIMENTO 
COMPARADO ÀS TINTAS À BASE DE 
SOLVENTE; ECOLOGICAMENTE 
CORRETA; BAIXO VOC. EMBALAGEM DE 
18 LITROS. 

Unidade 100 338,83 33.883,00 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE R$ 33.883,00 
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Lote 03 Especificação Apres Quant Preço 
Unitário R$ 

Total R$ 

1 

TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHA, PURA, 
À BASE DE ÁGUA, DE ALTA ESPESSURA E 
DURABILIDADE, RECOMENDADA PARA 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE 
RODOVIAS, VIAS URBANAS, QUE ATENDA 
À NORMA: ABNT/NBR 13.731:2018. TENDO 
COMO CARACTERÍSTICAS: SECAGEM 
RÁPIDA; ÓTIMA RESISTÊNCIA À 
ABRASÃO E COR; NÃO INFLAMÁVEL; 
NÃO PROVOCA DANOS AOS 
PAVIMENTOS; MAIOR RENDIMENTO 
COMPARADO ÀS TINTAS À BASE DE 
SOLVENTE; ECOLOGICAMENTE 
CORRETA; BAIXO VOC. EMBALAGEM DE 
18 LITROS. 

Unidade 50 438,08 21.904,00 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE R$ 21.904,00 
 

Lote 04 Especificação Apres Quant Preço 
Unitário R$ 

Total R$ 

1 

TINTA TERMOPLÁSTICA, NA COR 
AMARELA, EXTRUSADA COM 
VISCOSIDADE COMPATÍVEL AO SEU 
TIPO DE APLICAÇÃO, DESENVOLVIDA 
PARA SE OBTER A TIXOTROPIA 
NECESSÁRIA PARA ALASTRAMENTO 
UNIFORME DO MATERIAL, 
PROPORCIONANDO A OTIMIZAÇÃO DO 
ACABAMENTO DAS FAIXAS, COMO 
TAMBÉM A ANCORAGEM DAS ESFERAS 
DE VIDRO, QUE ATENDA ÀS NORMAS: 
ABNT/NBR 13.132:2013 E ABNT/NBR 
16.184:2013. EMBALAGEM COM25 KG. 

Unidade 100 352,50 35.250,00 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE R$ 35.250,00 

 
Lote 05 Especificação Apres Quant Preço 

Unitário R$ 
Total R$ 

2 

TINTA TERMOPLÁSTICA, NA COR 
BRANCA, EXTRUSADA COM 
VISCOSIDADE COMPATÍVEL AO SEU 
TIPO DE APLICAÇÃO, DESENVOLVIDA 
PARA SE OBTER A TIXOTROPIA 
NECESSÁRIA PARA ALASTRAMENTO 
UNIFORME DO MATERIAL, 
PROPORCIONANDO A OTIMIZAÇÃO DO 
ACABAMENTO DAS FAIXAS, COMO 
TAMBÉM A ANCORAGEM DAS ESFERAS 
DE VIDRO, QUE ATENDA ÀS NORMAS: 
ABNT/NBR 13.132:2013 E ABNT/NBR 
16.184:2013. EMBALAGEM COM 25 KG. 

Unidade 100 355,50 35.550,00 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE R$ 35.550,00 
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Lote 06 Especificação Apres Quant Preço 
Unitário R$ 

Total R$ 

1 MICROESFERAS DE VIDRO TIPO IIA, QUE ATENDA À NORMA: ABNT/NBR 16.184:2013.- 
EMBALAGEM DE 25KG. 

 

Unidade 100 183,33 18.333,00 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE R$ 18.333,00 
 
 

O VALOR GLOBAL ESTIMADO do processo é de: R$ 179.345,00 (cento e setenta e nove mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais). 

 
 

Obs.: O preço médio unitário utilizado para esta estimativa foi elaborado pelo Departamento de Compras 
da Secretaria de Administração e Gestão de Qualidade de Goiana, com base em cotações de preços e 
no balizamento do Banco de Preços. 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste procedimento licitatório Registro de Preços para a posterior aquisição de 
Tintas de Demarcação Horizontal para pintura das vias no município de Goiana/PE, incluindo o 
fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos e da mão-obra necessários para a 
perfeita execução dos serviços.  
 
2. DA JUSTIFICATIVA  
 
2.1 A Secretaria de Segurança Cidadã, Trânsito e Transporte Urbano - SESTRAN, órgão executivo de 
trânsito do Município de Goiana, ciente de que uma de suas atribuições estabelecidas pelo Código de 
Trânsito Brasileiro refere-se à implantação e manutenção da sinalização de trânsito, verificou a 
necessidade da execução da demarcação horizontal esporadicamente nas vias e logradouros do 
município de Goiana/PE, tendo em vista a recente aquisição de duas máquinas de demarcação viária, 
faz-se necessária a aquisição das tinas relacionadas no respectivo termo de referência. 
 
3. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. 

1 

TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, PURA, À BASE DE ÁGUA, DE ALTA 
ESPESSURA E DURABILIDADE, RECOMENDADA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL DE RODOVIAS, VIAS URBANAS, QUE ATENDA À NORMA: 
ABNT/NBR 13.731:2018. TENDO COMO CARACTERÍSTICAS: SECAGEM 
RÁPIDA; ÓTIMA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E COR; NÃO INFLAMÁVEL; NÃO 
PROVOCA DANOS AOS PAVIMENTOS; MAIOR RENDIMENTO COMPARADO ÀS 
TINTAS À BASE DE SOLVENTE; ECOLOGICAMENTE CORRETA; BAIXO 
VOC.EMBALAGEM DE 18 LITROS. 

100 und. 

2 

TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, PURA, À BASE DE ÁGUA, DE ALTA 
ESPESSURA E DURABILIDADE, RECOMENDADA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL DE RODOVIAS, VIAS URBANAS, QUE ATENDA À NORMA: 
ABNT/NBR 13.731:2018. TENDO COMO CARACTERÍSTICAS: SECAGEM 
RÁPIDA; ÓTIMA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E COR; NÃO INFLAMÁVEL; NÃO 
PROVOCA DANOS AOS PAVIMENTOS; MAIOR RENDIMENTO COMPARADO ÀS 
TINTAS À BASE DE SOLVENTE; ECOLOGICAMENTE CORRETA; BAIXO VOC. 
EMBALAGEM DE 18 LITROS. 

100 und. 

3 

TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHA, PURA, À BASE DE ÁGUA, DE ALTA 
ESPESSURA E DURABILIDADE, RECOMENDADA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL DE RODOVIAS, VIAS URBANAS, QUE ATENDA À NORMA: 
ABNT/NBR 13.731:2018. TENDO COMO CARACTERÍSTICAS: SECAGEM 
RÁPIDA; ÓTIMA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E COR; NÃO INFLAMÁVEL; NÃO 
PROVOCA DANOS AOS PAVIMENTOS; MAIOR RENDIMENTO COMPARADO ÀS 
TINTAS À BASE DE SOLVENTE; ECOLOGICAMENTE CORRETA; BAIXO VOC. 
EMBALAGEM DE 18 LITROS. 

50 und. 
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4 

TINTA TERMOPLÁSTICA, NA COR AMARELA, EXTRUSADA COM VISCOSIDADE 
COMPATÍVEL AO SEU TIPO DE APLICAÇÃO, DESENVOLVIDA PARA SE OBTER 
A TIXOTROPIA NECESSÁRIA PARA ALASTRAMENTO UNIFORME DO 
MATERIAL, PROPORCIONANDO A OTIMIZAÇÃO DO ACABAMENTO DAS 
FAIXAS, COMO TAMBÉM A ANCORAGEM DAS ESFERAS DE VIDRO, QUE 
ATENDA ÀS NORMAS: ABNT/NBR 13.132:2013 E ABNT/NBR 16.184:2013. 
EMBALAGEM DE 18 LITROS. 

100 und. 

5 

TINTA TERMOPLÁSTICA, NA COR BRANCA, EXTRUSADA COM VISCOSIDADE 
COMPATÍVEL AO SEU TIPO DE APLICAÇÃO, DESENVOLVIDA PARA SE OBTER 
A TIXOTROPIA NECESSÁRIA PARA ALASTRAMENTO UNIFORME DO 
MATERIAL, PROPORCIONANDO A OTIMIZAÇÃO DO ACABAMENTO DAS 
FAIXAS, COMO TAMBÉM A ANCORAGEM DAS ESFERAS DE VIDRO, QUE 
ATENDA ÀS NORMAS: ABNT/NBR 13.132:2013 E ABNT/NBR 16.184:2013. 
EMBALAGEM DE 18 LITROS. 

100 und. 

6 MICROESFERAS DE VIDRO TIPO IIA, QUE ATENDA À NORMA: ABNT/NBR 16.184:2013.- 
EMBALAGEM DE 25KG. 100und 

 
4. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1 O valor máximo estimado para a contratação será R$ 179.345,00 (cento e setenta e nove mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais). 
 
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
5.1 Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.  
 
6. DOS RECURSOS 
 
Dotação Orçamentária: 15.452.0276.2167.0000 
Elementos de Despesa: 3.3.90.39.00 
Fonte: 07 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, TRÂNSITO E TRANSPORTES 
Ação: REQUALIFICAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO GRÁFICA E 
SEMAFÓRICA 
 
7. DO PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO 
 
7.1 O fornecimento será PARCELADO, nos quantitativos estabelecidos pelos Gestores das Secretarias, 
Fundos e Agência demandantes, impreterivelmente no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da Ordem 
de Fornecimento. 
 
7.2 A entrega deverá ser efetuada na sede da SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, TRÂNSITO E 
TRANSPORTES URBANOS – SESTRAN – Rua José Albino Pimentel, nº 100, Centro, Goiana/PE. 
 
7.3 A entrega será parcelada, devendo ser realizada de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 
15h00min horas, de acordo com a emissão das ordens de fornecimento, com o quantitativo definido de 
acordo com as necessidades da Secretaria demandante, obedecendo ao prazo contratual e às 
especificações descritas neste Termo de Referência. 
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7.4 Os produtos recusados pela Secretaria por não estarem de acordo com as especificações exigidas 
neste Termo de Referência, deverão ser substituídos automaticamente no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias, contados da data da notificação, correndo por conta da Contratada as despesas de devolução dos 
lotes recusados. 
 
7.5 A não reposição no prazo determinado poderá ensejar a rescisão contratual 
 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ASSINATURA DO CONTRATO 
 
8.1 O prazo de vigência da Ata de registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura. 
 
8.2 O licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, contados a partir da 
convocação pelo Contratante. 
 
9. DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira (Real) através de depósito bancário, em conta 
corrente da empresa Contratada, em até 30 (trinta) dias do fornecimento, mediante atesto da nota 
fiscal/fatura, em conformidade com o art. 40, XIV, a, da lei 8.666/93. 
 
9.2 Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, inclusive quaisquer 
tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra 
natureza resultantes da execução do contrato. 
 
9.3 A contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s) produto(s) for(em) entregue(s) 
em desacordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência, Edital e seus 
respectivos anexos. 
 
9.4 O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se adimplente 
com a Fazenda Pública, Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Débitos Trabalhistas. A Nota Fiscal 
devidamente reenchida indicação do banco, agência e conta bancária. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE CARTA/ PROPOSTA COMERCIAL (VENCEDORES) 

___ (Data) ___ 

 

Á 

Pregoeira da Comissão de Licitação _____________________ 

Referência: Pregão Eletrônico nº. ___/_____ 
 
 

A ____ (nome da Licitante) ___, com sede à ________, declarado provisoriamente vencedor, 
após a rodada de lances,   em conformidade com o Item 9.3 do Edital, apresenta a presente proposta 
para os Lotes abaixo relacionados, pelos seus representantes legais, em conformidade com o Edital 
mencionado, pelo valor total de __________ (valor por extenso), na forma discriminada no quadro 
abaixo: 
  
. Lotes Descrição do Produto Fabricante/Nome 

Comercial 
 

Quant. Valor/ 
Unitário 

Valor 
Total 

      
      

      
 
• O prazo de vigência da Ata do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de 
sua assinatura. 
• O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto. 
Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipuladas em Edital. 
. 

No preço total ofertado já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais para entrega 
no destino final. Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a executar o objeto no prazo 
previsto no Edital, contado a partir da data da emissão da respectiva Ordem de Fornecimento ou do 
recebimento de documento equivalente emitido pela CONTRATANTE. 

 
A presente proposta é válida pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da 

data final prevista para sua entrega. 
 

Declaramos ainda que garantimos a entrega dos produtos nos prazos e quantidades 
estabelecidos  no edital e que tomamos conhecimento de todas as informações para o cumprimento das 
obrigações que constituem objeto da presente licitação; 
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Declaramos também ser de nossa responsabilidade todas as despesas diretas e indiretas, tais 
como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, custos com embalagens, 
frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o objeto ficando, ainda a 
administração contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou 
subsidiária. 
 

Informamos que o Sr (a) xxxx, será o representante legal para assinatura da Ata de Registro de 
Preços/Contrato. 

 
Esta proposta constitui-se num compromisso de nossa parte, e observa integralmente as demais 

condições estabelecidas no Edital. 
 
 
 

___(assinatura do representante legal)___ 
 
 
Informar os Dados do Representante legal da empresa: nome completo, endereço e cópias do RG e 
CPF, Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente. 

REPRESENTANTE 
(s) LEGAL(ais) e 

Qualificação: 
(Administrador, 

conforme os atos 
constitutivos) (Nome, nacionalidade, RG, CPF, endereço, e-mail) 

Telefone:  

E-mail:  

REPRESENTANTE 
(s) LEGAL (ais) e 

Qualificação: (Para 
assinatura do 

contrato) (Nome, nacionalidade, RG, CPF, endereço, e-mail) 
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ANEXO IV 
 

 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
 
PROCESSO Nº ___/2019 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2019 
 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
(Razão Social), estabelecido(a) na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ____________,   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 2019. 
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ANEXO V 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
____________________________________, CNPJ/MF Nº. _________________________, sediada 
________________________________________________________________ declara, sob as penas a 
lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatórios do Pregão Eletrônico nº.   XXX/2019. 
 
 
 
 

__________________,_____ de _______________de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, nº. do RG e assinatura) 
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ANEXO VI 
 
 
 
TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI 
COMPLEMENTAR N° 123/2006 E ALTERAÇÕES. 
  
 
 
Eu, __________________________________, CPF nº. __________________, Identidade nº. 
_____________ Expedida pelo(a)________________, na forma de Representante Legal da empresa 
______________________, CNPJ ______________ declaro para fins de comprovação ao processo 
licitatório nº ___/___-__/2019, pertinente ao PREGÃO ELETRONICO nº ___/___-__/2019, que não 
incidimos nas vedações impostas no § 4° e que atendemos às exigências dos incisos I e II, tudo do art. 3° 
da Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, e que conseqüentemente a nossa empresa é 
considerada como Microempresa Individual – MEI ou Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte 
– EPP, conforme documentação comprobatória em anexo.  
 
 
Local, __ de _____ de 2019.  
 
 
 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ 
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ANEXO VII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, ART. 7º, CF E INC. 
V, ART. 27 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES. 
 
Processo: 
 
Pregão: 
 
Data: 
 
Horário: 
 
 
 
Na qualidade de representante legal da empresa ________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ________________________, declaro, para fins do disposto no inciso V, art. 27 da 
Lei 8666/93 e alterações, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em horário de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (___).  
 
 
 
______________________________________________  
Local e Data  
 
 
 
 
 
___________________________________________________  
Representante legal da empresa (nome, cargo, assinatura) 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0XX/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0XX/2019 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE GOIANA E A EMPRESA (S) ABAIXO 
RELACIONADA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE XXXXX,CONFORME SEGUE 

 
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca S/Nº, 
Centro, Goiana/PE, através da Secretaria XXXXXX, CNPJ Nº XXXXXXXXXX representada legalmente 
pela Secretária XXXXX, Sra. ----------------, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n° --------
SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob n° --------------, residente na Rua ---------------------------------------, neste ato 
denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e, de outro lado, a empresa x.x.x.x.x.x. pessoa 
jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº x.x.x.x.x.x..,estabelecida na x.x.x.x.x., neste ato 
representado por seu x.x.x.x.x., brasileiro,  portador (a) da Cédula de Identidade n° x,x,x,x,x,x, inscrito no 
CPF/MF sob n° x.x.x.x.x., residente à x.x.x.x.x.x., doravante denominado FORNECEDOR, resolvem 
registrar os preços, com integral observância das Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002,  com as alterações 
posteriores e Decreto Municipal Decretos Municipal n° 008/2017,  mediante cláusulas e condições 
seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE XXXXXX 
para o período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações previstas no Edital, Termo 
de Referência e propostas apresentadas na licitação Pregão Eletrônico nº 0XX/2019, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 0XX/2019, que integram este instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS DA ATA E DA VALIDADE DO REGISTRO: 
 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade improrrogável de 12(doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura. 
 
2.2 Por este instrumento, ficam registrados os preços descritos abaixo e são considerados completos, 
abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, trabalhista, comercial, transporte ou 
quaisquer outros, que direta ou indiretamente possam incidir sobre o objeto ser executado.  
 
2.3 Os preços, quantidades e especificação dos objetos e as demais condições ofertadas nas propostas 
são as que seguem, sendo o valor global estimado de R$ x,x,x,x,x,x,): 
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Lote 
1 

DESCRIÇÃO Unid Quant 
Marca Valor 

Unitário 
 R$  

 

1  
   

 
 

2  
   

 
 

 
 
2.4 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Goiana/PE não será 
obrigado a adquirir o(s) objeto(s) e/ou lote(s) referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema 
de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
3.1 Os objetos descritos nesta Ata de Registro de Preços serão solicitados de ACORDO COM AS 
NECESSIDADES do Município de Goiana, mediante emissão de Autorização de Fornecimento 
expedida pela SECRETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXX os quais deverão ser entregues na -------------------
, Centro, Goiana-PE e na Rua --------------------, Goiana-PE, de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 
13h00min horas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação enviada pela Secretaria, 
durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1 Os produtos objeto desta licitação deverão ser de EXCELENTE QUALIDADE, obedecendo, às 
normas técnicas, controle de qualidade e atender estritamente as discriminações dos lotes 
constantes no Edital. 
 
4.2 Os serviços serão executados de forma contínua, inclusive nos fins de semana e feriados, sempre 
que houver demanda. A ordem de serviço será expedida por servidores da Secretaria demandante, 
mediante formulário padrão de benefício eventual. Os serviços serão executados em local a ser 
determinado no formulário padrão, ficando desde já determinado que estejam circunscritos no 
Município de Goiana/PE e efetuado no prazo máximo de até 2 (duas)  horas, a contar do horário de 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4.3 O produto da presente licitação será recebido: 
 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, 
sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter 
definitivo; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
c) serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes 
no EDITAL e das MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e 
prazos definidos no item 4.4 abaixo. 
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4.4 Caso o (s) produto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado Termo de Recusa, no 
qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo 
fixado: 
 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado; 
 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS 
 
5.1 Os preços registrados para execução do objeto deste Pregão são os constantes desta Ata. 
 
5.2 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e passíveis de 
recomposição e reajuste, desde que comprovadas a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do artigo 65, bem como § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93, respectivamente, ou de redução dos 
preços praticados no mercado. 
 
5.3 Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a 
atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Goiana, instruído com 
documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com 
Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos 
produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 
 
5,4 Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65, 
bem como § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
5.5 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado 
pelo Município de Goiana para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, 
sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município..  
 
5.6 A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das 
condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1 – O pagamento à empresa contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do 
produto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelas Secretarias, Fundos e 
Agencia deste Município; 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado através de ordem bancária. Nenhum pagamento será 
efetuado à empresa vencedora, enquanto houver pendência de liquidação de suas obrigações. 
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Parágrafo Segundo: A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome das Secretarias, Fundos e 
Agencia, em seus respectivos endereços e conter o número do empenho que originou a nota.   
 
6.2 Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa detentora do Registro, não 
serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
6.3 Os pagamentos só serão realizados após a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista do 
contratado.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1 – Do Fornecedor/Detentor da Ata : 
a) Comunicar a Secretaria demandante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer anormalidade que 
impeça o fornecimento dos produtos contratados; 
b) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de 
notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento; 
c) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência 
da presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento; 
d) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, 
pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais 
disposições do CDC; 
e) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato;  
f) Manter as mesmas condições de habilitação; 
g) Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações 
formais; 
h) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem 
como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; 
i) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam sob 
suspeita de contaminação, condenado por autoridade sanitária; 
j) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO que deu origem ao 
presente instrumento  
 
7.2 – Do órgão gerenciador 
a) Receber os materiais solicitados, emitindo Atestado de Recebimento na Nota Fiscal/Fatura.  
b) Verificar a qualidade do produto em conformidade com as especificações técnicas exigidas no Edital.  
c) Verificar prazos de validade.  
d) Verificar condições de acondicionamento.  
e) Contatar a CONTRATADA quando houver verificação de irregularidades posteriores à entrega, para 
promover a regularização.  
f) Encarregar-se das etapas das despesas oriundas do presente procedimento licitatório, no caso, 
empenhamento, liquidação e pagamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto 
desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e 
completa fiscalização na sua execução. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
9.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira; 
b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 
d) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata;  
e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
f) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
10.1  A desistência da proposta, lance ou oferta e a não aceitação do convite para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços e/ou Contrato, e/ou convite para retirada da Ordem de Fornecimento e Nota de 
Empenho, ensejarão: 
 
10.2 Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de até 20% (vinte por cento) do 
valor do(s) item(s) vencido(s); 
 
10.3 Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Goiana 
pelo período de até 02 (dois) anos. 
 
10.4 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não 
cumprimento por parte da contratada das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais 
pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades: 
 
10.4.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais 
tenha a contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores 
do Município; 
 
10.4.2 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada apenas sobre a entrega realizada com 
atraso, até o décimo dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no item 10.2.3; 
 
10.4.3 Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do item e/ou global, e, ainda não 
executado, na hipótese do não cumprimento das obrigações assumidas. 
 
10.5 Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos e falta grave tais como 
apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante Município de Goiana, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
 
10.6 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da contratada ou, 
se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
10.7 As penalidades previstas nos subitens 10.1 e 10.2 têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a contratada da reparação das eventuais perdas e danos 
que seu ato punível venha acarretar ao Município de Goiana. 
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10.8 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis. 
 
10.9 Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou 
contratado poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das 
sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 
 
10.9.1 Desclassificação ou Inabilitação, dependendo da fase de julgamento que se encontrar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA  
 
11.1 Em consonância com o que prevê o Decreto Municipal nº 008/2017, será permitida a utilização da 
ata de registro de preços a ser celebrada em decorrência do presente Edital, desde que, não exceda o 
quíntuplo do quantitativo de cada lote registrado na Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de 
Goiana/PE, independente do número de órgãos participantes e não participantes que aderirem, mediante 
as condições abaixo transcritas: 
 
11.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 
 
11.3 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar a Prefeitura Municipal de Goiana/PE para manifestação de 
anuência quanto à adesão. 
 
11.4 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições aqui 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a Prefeitura Municipal 
de Goiana/PE. 
 
11.5 As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cem por cento dos quantitativos dos itens deste instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços para a Prefeitura Municipal de Goiana/PE. 
 
11.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências as Secretarias, Fundos e Agência (Órgão Gerenciador 
da Ata); 
 
11.7 Após a anuência da Administração, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata, Decreto 
008/2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO: 
 
12.1 Restando até 30(trinta) dias para o encerramento da vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
caso haja interesse da Secretaria XXXXXXXXXXXXXX, fica facultado a mesma, contratar o saldo total ou 
parcial constante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 
12.2 Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de  
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fornecimento, as empresas obrigam-se a fornecer os produtos conforme especificações, amostras 
apresentadas, proposta final de preços apresentadas e demais condições contidas no Edital, em seus 
anexos parte integrante deste instrumento independente de transcrição. 
 
12.3 Fica vedada efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela esta Ata, inclusive o acréscimo de que 
trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
 
12.4 A vigência dos futuros contratos, decorrentes do Sistema de Registro de Preços estará 
fundamentada na Lei Federal nº 8.666, de 1993 e adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento 
do objeto licitado, a vigência dos créditos orçamentários e poderão ser alterados observando o disposto 
no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.5 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preço deverá ser assinado no prazo de validade 
da Ata de registro de preço 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do município de Goiana para o exercício de 2019, na classificação abaixo: 
 
Unidade Gestora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Função: X - Subfunção: XXX 
Programa: XXX - Ação: XXX 
Elemento de Despesa: XX.XX.XX.00 
Ficha: XXX 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
14.1 As questões decorrentes da utilização da presente ata que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca do Município de Goiana/PE com 
exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, 
inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. 
 
14.2 É vedada a subcontratação, parcial ou total, do objeto contratado, não podendo a CONTRATADA 
transferir a outrem a sua execução, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 
14.3 E por estarem de acordo com os termos e condições contidos na presente Ata, assinam este 
instrumento o Município de Goiana, na forma do Decreto Municipal n° 008/2017 e os fornecedores 
registrados, na pessoa dos seus representantes legais, em duas vias de igual teor e forma. 
 

Goiana,         de junho de 2019. 
 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR     FORNECEDOR 
 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________     ________________________ 
CPF/MF:      CPF/MF: 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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ANEXO IX 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº _________/2019 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO  DE GOIANA E A 
EMPRESA ..........................., NOS TERMOS EE 
CONDIÇÕES A SEGUIR. 

 
 
O Município de Goiana pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
10.150.043/0001-07, com sede na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, s/n, nesta cidade, neste ato 
representado pela Secretária -------------------, senhor (a)  ---------------------,  nacionalidade, estado civil, 
endereço, inscrita no CPF/MF sob o nº e R.G. nº , doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outra lado a empresa................................., com sede na rua ................................, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....................., aqui representada por ............................, senhor(a) 
...................................., residente e domiciliado(a) na rua ........................, inscrito no CPF/MF, sob o nº 
.................................e R.G. nº ..................., doravante denominado simplesmente CONTRATADA, firmam 
entre si o presente termo de contrato, decorrente do pregão presencial nº ...................., nos termos da Lei 
10.520/02 e supletivamente da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como na proposta de 
preços da CONTRATADA, que também integra o presente contrato, independentemente de sua 
transcrição. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 
 
O fornecimento do objeto do presente Contrato, plenamente vinculado a presente convocação e à 
proposta, rege-se pelo nos termos da Lei Federal nº 8.6663/93 e respectivas alterações, por suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E SUA ENTREGA 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme as 
especificações e quantidades contidas apresentadas e demais condições contidas no Edital, em seus 
anexos parte integrante deste instrumento independente de transcrição no termo de referência. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
 
O presente Contrato tem por termo inicial a data de sua assinatura e por termo final 12(doze) meses a 
partir desta data, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 
§ 1º O prazo para entrega do objeto deste Contrato será de até 10 (dez) dias, contado a partir da 
solicitação através da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho. 
§ 2º A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produtos o(s) que vier(em) a ser rejeitado(s) por não 
atender(em) à(s) especificação(ões) anexa(s) a presente Convocação e/ou apresentar(em) defeitos(s) de 
fabricação, sem que isto acarrete qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções 
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previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do novo produtos será de até 5 (cinco) dias, 
contado do recebimento da solicitação de troca. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 
4.1 A entrega do Material licitação será na sede da XXXXXXXXX, situada na --------------------, Goiana-PE 
de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 15h00min horas, de acordo com a emissão da ordem de 
serviços, com a necessidade da Administração, obedecendo ao prazo contratual e às especificações 
descritas neste Termo de Referência,  
 
4.2 Os produtos recusados pela Secretaria XXXXXXXXXXXXX, por não estarem de acordo com as 
especificações exigidas neste Termo de Referência, deverão ser substituídos automaticamente no prazo 
máximo de até 10 (dez) dias, contados da data da notificação, correndo por conta da Contratada as 
despesas de devolução dos lotes recusados. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o 
valor global estimado referente ao objeto licitado, sendo a mesma vencedora dos ITENS, conforme 
tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA Valor Unitário R$ 

    
 

 

    
 

 

 
§ 1º A Prefeitura Municipal de Goiana efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento do 
objeto deste Contrato em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada das mesmas no protocolo 
do Departamento Financeiro, localizado na Rua da Praia, s/n, Centro – Goiana - PE. 
§ 2º Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na 
ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.  
§ 3º - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada 
do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP- M). 
 
I - O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, contados da 
data de apresentação da nota fiscal ou fatura devidamente atestada pela Administração, após 
comprovação do pagamento dos salários de todos os empregados vinculados ao contrato, relativos ao 
mês da competência da prestação dos serviços, e do recolhimento de todos os encargos e contribuições 
sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) inerentes à contratação, 
correspondentes ao mês da última competência vencida bem como, apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada. 
 
II - Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no parágrafo 
anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir: Registro de 
Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados; Controle de Horas; 
Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de Trabalho, da categoria dos trabalhadores; Certificado de 
Regularidade do FGTS; GFIP e o arquivo SEFIP; Comprovante de pagamento dos salários de todos os 



 

               Prefeitura Municipal de Goiana 

            Gabinete do Prefeito 

             Comissão Permanente de Licitação/Pregão 

 

                              EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

 

 

 
44 

empregados; Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND); GPS-Recolhimento à Previdência 
Social; 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Os recursos alocados para a realização do objeto do presente acordo serão oriundos das seguintes 
dotações orçamentárias:  
Unidade Gestora: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Função: X 
Subfunção: XXX 
Programa: XXXX 
Ação: XXXX 
Elemento de Despesa: XX.XX.XX.00 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste Contrato, serão efetivadas na forma e 
condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, 
devidamente homologado, que passará a integrar este Contrato para todos os fins legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
 
O regime jurídico que rege este acordo confere a Secretaria Municipal de Educação às prerrogativas 
constantes dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela Contratada. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93, caberá à Contratada: 
 
A CONTRATADA/DETENTORA DA ATA obriga-se a:  
 
a) Atender com presteza a solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato ou da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Estar em condições de fornecer os produtos a partir da data de recebimento da Ordem de 
Fornecimento; 
 
c) Entregar os produtos acondicionado de forma adequada; 
 
d) Fornecer todo produto em estrita conformidade com as especificações e condições exigidas, devendo 
estar já inclusos nos valores propostos todos os custos do produto, como impostos, taxas, fretes e 
demais encargos pertinentes à formação do preço; 
 
e) Responder por quaisquer danos pessoais e / ou ao patrimônio, causados diretamente ou indiretamente 
ao Contratante, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, dos produtos fornecidos, não excluindo 
ou reduzindo sua responsabilidade, mesmo quando não haja a fiscalização ou o acompanhamento por 
este Órgão; 
 
f) Entregar o quantitativo especificado no Termo de Referência independentemente de qualquer 
contratempo, mesmo que para isso a empresa tenha que adquirir o produto de outros fornecedores 
devidamente especializados sem nenhum acréscimo de ônus para a Contratante; 
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g) Emitir fatura mensal, conforme produto fornecido e os documentos necessários para a exatidão da 
prestação do fornecimento; 
 
h) A Contratada/Detentora da Ata será responsável pelo transporte dos produtos, objeto da presente 
contratação, para as instalações da Contratante, no local da entrega informado no item 7 do Termo de 
Referência; 
 
i) A Contratada fica obrigada a manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para participação na licitação; 
 
j) A Contratada/Detentora da Ata se obriga a substituir, em até 05(cinco) dias, qualquer produto que 
esteja em desconformidade com o solicitado ou que se apresente de qualidade inferior; 
 
k) Não transferir, no todo ou em parte, o objeto da Ata; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 
da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 
 
I - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como 
variação de interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta 
a Contratada, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e 
atribuível, tão somente, ao Ente Federativo. 
 
II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, 
tornando absolutamente inviável a execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
Se a contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ao 
pagamento de multa nos seguintes termos: 
 
I – Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem não 
entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do 
bem ou serviço; 
II – Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizado em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço; 
III – Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem recusado ou do valor 
do serviço, por dia decorrido; 
IV – Pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas no serviço prestado, 
entendendo-se como recusa a substituição do bem ou a prestação do serviço não efetivada nos cinco 
dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço rejeitado;  
V – Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nesta Convocatória e não abrangida nos incisos 
anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.  
 
§ 1º - As multas estabelecidas nos incisos anteriores podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
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§ 2º - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a 
multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra 
forma prevista em lei. 
§ 3º - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da contratada, deverá cancelar a 
nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas neste acordo.  
§ 4º - O valor da multa deverá ser recolhido à Tesouraria da Secretaria Municipal de Gestão Financeira e 
Planejamento Administrativo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade. 
§ 5º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito. 
§ 6º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderão 
ainda ser aplicadas à Contratada as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
 
a) advertência por escrito; 
b) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de 
Goiana, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
c) declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, Inc. IV da Lei 8.666/93 e demais normas legais 
pertinentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 
 
Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento 
será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de 
Goiana a respectiva despesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da 
despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e 
fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em 
conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de Goiana ou a 
terceiros, quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, 
isentando o Município de Goiana de todas e quaisquer reclamações pertinentes.  
 
A Contratada deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentada na 
licitação.  
 
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% do  
objeto contratado, nos termos do §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o Foro da Comarca de Goiana - PE, como 
competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um 
só efeito legal. 
 

Goiana,       de   de 2019. 


