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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019 

 
 
PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE GOIANA através da SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E 
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO por meio da Pregoeira Pública e equipe de apoio, conforme 
Portarias Nº 115/2019 e 121/2019 acostadas aos autos do processo, torna público para 
conhecimento dos interessados que se encontra aberta a licitação na forma abaixo 
discriminada. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E 
INSTALAÇÃO DO GRADIL DE ISOLAMENTO DO CRUZEIRO DO CARMO, SITUADO 
NA CIDADE DE GOIANA/PE. 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006, 
Lei Municipal nº400/2010, Decreto Municipal n°. 335/2006, Decreto Municipal nº 125/2010 e 
subsidiariamente pelo Decreto Federal nº.3.355/00 e pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, mediante execução indireta sob o regime de empreitada por preço global, 
do tipo MENOR PREÇO e o MODO DE FORNECIMENTO TOTAL E IMEDIATO 
DATA DA SESSÃO: 09/09//2019 
HORÁRIO: 14h00min. 
LOCAL: Sala da Comissão de Licitação, localizada na: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n° 
Centro, Goiana-PE CEP 54.310-600 – Fones: (81) 3626-4130.  
ATENÇÃO: Após declarada aberta a sessão, a Equipe do Pregão não receberá documentos de 
credenciamento e/ou invólucros.  
ENTREGA ANTECIPADA DOS ENVELOPES: Os envelopes poderão ser entregues de forma 
antecipada diretamente no protocolo geral da Comissão de Licitação, no horário de 08h00min as 
13h00min.  
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Prefeitura de Goiana, situada: Av. Marechal Deodoro da 
Fonseca, s/n, Bairro Centro, Cidade Goiana, Estado Pernambuco. – Fones: (81) 3626-4130 – 
E-mail: pregaogoiana@bol.com.br, no horário de 08h00min as 14h00min. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário local. 
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 
SECRETARIAS DEMANDANTES: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO, cujo (a) secretário (a) é a autoridade solicitante e o ordenador (a) de despesas, 
utilizando recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às despesas da contratação. 
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1. DO OBJETO 
 
O objeto da presente licitação é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO GRADIL DE ISOLAMENTO DO CRUZEIRO DO 
CARMO, SITUADO NA CIDADE DE GOIANA/PE, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência – Anexo VII deste Edital. 
 
 
1.2. Prazo de validade da proposta: Mínimo de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir 
da data da sua apresentação. 

 
1.2. Prazo de Execução do Serviço: 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por até igual período.  
 
1.3. Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes anexos: 
I – Normas Gerais de Participação. 
II – Modelo da Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação; 
III – Modelo de Procuração/Carta Credenciamento 
IV – Modelo de Carta Proposta Comercial 
V- Modelo da Declaração do Cumprimento ao Disposto no Art.  7°, XXXIII da Constituição  
VI – Termo de Referência 
VII – Minuta do Contrato 
 
2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / FONTE DE RECURSOS 
 
 
2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIO: 15.451.0226.1060. 0000 – CONSTRUÇÃO, MELHORIA E 
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES DE LAZER COM A CRIAÇÃO DE NOVOS 
EQUIPAMENTOS. 

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51 

FICHA: 386 
RECURSO: 001.001 
 
 

2.2 O valor total estimado para aquisição pretendida é de R$ 55.945,00 (cinquenta e cinco 
mil, novecentos e quarenta e cinco reais), conforme pesquisa de mercado realizada pela 
secretaria demandante de acordo com as Especificações constantes do Anexo VII – Termo de 
Referência, deste Edital. 
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3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
3.1 Aberta à sessão a empresa licitante entregará a Pregoeira a sua PROPOSTA e os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, em 02 (dois) envelopes distintos, opacos e fechados, 
contendo os seguintes dados: 
 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 

PROCESSO nº. 111/2019 - PREGÃO PRESENCIAL n°. 006/2019  
DATA DA ABERTURA: 09/09/2019 - HORA: 14h00min 

 [Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 
ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
PROCESSO nº. 111/2019 - PREGÃO PRESENCIAL n°. 006/2019  

DATA DA ABERTURA: 09/09/2019 - HORA: 14h00min 
 [Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar do processo os interessados que exercerem atividades compatíveis com 
o objeto desta licitação e atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.  

,  
4.2. Só poderão participar da disputa, licitantes que possuam como objeto social atividades 
pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão. 

4.3. Não poderão concorrer neste Pregão: 

a) empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura de 
Goiana  

b) empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

c) empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo, administrativos ou sócios sejam servidores ou dirigentes de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação. 

d) Empresas reunidas em consórcio.  
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5. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
 
5.1. No dia, hora e local designado neste instrumento, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas e documentação de habilitação, devendo o interessado ou o seu 
representante identificar-se e, se for o caso e se assim o quiser, comprovar a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame, inclusive a manifestação de intenção de interposição de recursos. 
5.2. Aberta a sessão, os licitantes entregarão a Pregoeira os documentos de credenciamento, 
declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e, em envelopes separados, a 
Proposta de Preços (ENVELOPE Nº. 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº. 02); 
 
5.3. Concluído o credenciamento, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes contendo a 
Proposta de Preços e 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 pela Pregoeira e pela equipe técnica, visará 
o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
5.4. A Pregoeira quando da verificação da PROPOSTA DE PREÇOS promoverá, quando da 
existência de eventuais erros aritméticos, a correção, na forma seguinte: 
a) no caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o 
valor por extenso; 
b) no caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto 
será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade; 
c) no caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas. 
d) Prevalecerá em casos de divergência entre o preço total e o preço unitário, o valor ofertado 
com preço unitário; 
 
5.5.  O critério de julgamento será o de menor preço, admitindo-se como critério de 
aceitabilidade preços compatíveis com os de mercado, estabelecidos como referência.  

 
5.6. A Pregoeira 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 pela Pregoeira e equipe de apoio 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) propostas de licitantes que não possuam como objeto social atividades pertinentes e 

compatíveis com o objeto deste Pregão. 
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5.7 Poderá ser desclassificada a proposta que apresentar preços unitários superiores ao da 
planilha estimativa constante do Termo de Referência anexo VII deste edital.   
 
5.8. A ACEITABILIDADE DOS PREÇOS será aferida a partir da análise de preços vigentes no 
mercado na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante ou através de Tabelas de Referências disponibilizadas, constante do processo. 
 
5.9. ABERTURA DA ETAPA DE LANCES: Concluída a classificação das propostas a Pregoeira 
elencará as licitantes que participarão da etapa de lances, devendo ser observados os 
seguintes critérios: 
 
a) seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àqueles; 
 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os 03 (três) menores preços. Na utilização desse 
critério, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente de número de 
licitantes; 
 
c) No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da 
sequencia de lances, com a participação de todos os licitantes; 
 

5.9.1 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances na forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço, e em 
seguida dos demais, em ordem decrescente de valor; 
 
5.9.2. A Pregoeira, buscando objetividade na disputa, poderá estabelecer intervalos mínimos 
de valor para os lances. 

 
5.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 
efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores; 
5.11. EMPATE FICTO - Quando duas ou mais propostas apresentadas por MICROEMPRESAS 
ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
melhor proposta, serão estas consideradas como empatadas fictamente, nos termos previstos 
no art. 44 da LC 123/06 desde que a melhor proposta não tenha sido apresentada por empresa 
beneficiada pela citada Lei Complementar; 
 

5.11.1. No caso de empate, nas condições previstas no item acima, entre duas ou mais 
propostas, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame; 
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b) No caso de igualdade de preços, para fins do disposto no subitem anterior, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 

c) Não ocorrendo o exercício do direito previsto na letra “a”, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrarem na mesma situação, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) O direito previsto na letra “a” desta cláusula deverá ser exercido no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão. 
 

5.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem na formulação de lances, quando então a Pregoeira poderá ainda negociar com o 
autor da oferta de menor valor com vistas à redução de preço. 

5.13. ETAPA DE HABILITAÇÃO: Aceita a oferta de MENOR PREÇO, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor, a fim de verificar se o licitante atende às 
exigências de habilitação relacionadas no ANEXO I a este Edital. 

5.14. Constatando o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus 
Anexos, o licitante será habilitado e declarado vencedor do pregão, sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame, desde que não haja manifestação recursal. 

5.15. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, 
a Pregoeira examinará a oferta subsequente na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

5.16. Durante os trabalhos de julgamento das propostas, a Pregoeira poderá suspender a 
reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato; 

5.17 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 de 05 (cinco) dias, para fins de regularização da documentação, 
nos termos do §1º, do referido artigo 
 
5.18 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. 
 
5.19 Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 
5.20 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, 
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação 
 
6. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
6.1 Após declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar, imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias 
consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo 
intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegura vista aos autos. 

6.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante devidamente representado no 
ato da sessão importará na decadência do direito de recurso, possibilitando a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação. 

6.3 A Pregoeira negará seguimento aos recursos intempestivos, imotivados ou propostos por 
quem não tem poderes, negando-lhes deste modo, processamento, devendo tal decisão, com 
seu fundamento, ser consignada em ata. 

6.4 Na hipótese da divulgação do resultado final da licitação, com a declaração do vencedor do 
certame, ocorrer através de publicação na Imprensa Oficial do Município, a fluência do prazo de 
interposição do recurso terá início a contar da data de veiculação do aviso, dispensando-se a 
necessidade de prévia manifestação por parte do licitante recorrente.  

6.5. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente para julgamento. 
 
6.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
 
6.7. Quaisquer recursos interpostos deverão ser dirigidos a Pregoeira e protocolizado no 
protocolo Geral do Gabinete do Prefeito, localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, 
Bairro Centro, Cidade Goiana, Estado Pernambuco, no horário das 08h00min as 13h00min. 

 

7- DO CONTRATO 

7.1. O contrato terá a vigência de 60 (sessenta) dias, respeitando a vigência dos créditos 
orçamentários nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2 A empresa vencedora do certame terá o prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da 
convocação, para assinar o Contrato  
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7.3 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades 
estabelecidas pela Administração Pública. 
 
7.4 No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por 
representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar 
contrato e com firma reconhecida em cartório.  
 

8- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
8.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
8.2Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou 
nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
 
8.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
9. DO FORNECIMENTO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados em consonância com as condições constantes no 
Contrato e no Termo de Referência, anexo VI deste Edital, respeitando os prazos estabelecidos 
e tipos de serviços pré-determinados.   
9.2. A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela 
FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e 
necessários ao andamento ou segurança do serviço 
 
10. PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento, será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pela fiscalização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Patrimônio 
Arquitetônico – SEURBO., comprovando a execução do serviço, através de crédito bancário, 
após o cumprimento da obrigação contratada,  
 
Parágrafo Único – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de 
Goiana, CNPJ nº 10.150.043/0001-07, e conter o número do empenho que originou a nota. . 
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10.2 Para fins de pagamento, a contratada deverá comprovar situação de regularidade perante 
as fazendas federal, estadual e municipal, e Fundo de Garantia, na forma da legislação 
pertinente 
 
11. PENALIDADES 
 
11.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a 
assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo previsto no Edital, caracterizando o 
descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis e 
previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
11.2.Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º, “caput” da 
Lei nº 10.520/02, a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, à 
multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % 
(zero vírgula setenta por cento) a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos 
produtos. 
 
11.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa 
prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
 
11.4 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, 
respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver, sem prejuízo de 
execução por via judicial. 
 
11.5 – As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, moratório. 
Consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
 
11.6 – O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, respeitando o princípio 
do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado na Tesouraria da CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 03(três) dias úteis, contados do recebimento da notificação da penalidade, 
podendo a CONTRATANTE, proceder à retenção dos créditos existentes em favor da 
contratada no valor correspondente a(s) referida(s) multa(s); 
 
11.7. O atraso por período superior a 15(quinze) dias caracterizará o descumprimento total da 
obrigação, punível com a suspensão temporária de participar de licitações e impedimentos de 
contratos com a Administração Contratante, por tempo não inferior a 02(dois) anos, além da 
Rescisão Contratual; 
11.8. O descumprimento do prazo para a assinatura do contrato ou retirada da nota de 
empenho, ou ainda a recusa em aceitá-los, implicará na cobrança de multa de até 20% (vinte 
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por cento) do valor proposto e no impedimento para contratar com a Administração por período 
de até 02(dois) anos; 
  
11.9. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 
previstas; 
  
11.10. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou sem 
fundamento relevante, na forma da legislação em vigor. 
  
11.11. Sempre que não houver prejuízo para a CONTRATANTE, as penalidades impostas 
poderão ser transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da mesma.  
 
11.12 O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a Licitante, 
conforme a gravidade, às sanções previstas neste item e demais cominações legais cabíveis. 
 
11.13. Fica garantida a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de 
penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 
11.14 - Conforme Art. 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, “Quem, convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” 
 
11.15 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
penalidades administrativa contidas no Contrato. 
 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES 

12.1. Constitui como obrigação da CONTRATADA, executar o objeto da contratação 
observando todas as condições necessárias ao satisfatório e regular adimplemento da 
obrigação, além de outras previstas neste edital, termo de referência e seus anexos: 
a) Arcar com todas as despesas decorrentes do transporte, embalagens e manuseio dos 

objetos, bem como tributos, fretes, tarifas e as demais despesas decorrentes da execução 
do objeto, 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; 
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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 solicitado pelo 
CONTRATANTE; 

d) Fornecer todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE; 

e) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados no edital e anexos, 
sujeitando-se às sanções estabelecidas no instrumento convocatório e nas Leis Federais nºs 
8.666/93 e 10.520/02. 

f) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

g) Corrigir falhas no fornecimento no prazo a ser fixado na intimação/notificação. 

h)  Observar as rotinas administrativas do CONTRATANTE, durante a execução dos serviços, 
apesar da inexistência de vinculo empregatício com o órgão; 

i)  Responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos, e a outros bens 
de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
técnicos durante e em decorrência da execução contratual; 

j) 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 tributos e contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, 
CND/INSS, e outras legalmente exigíveis junto a Administração; 

k) Fornecer o objeto contratado no prazo e de acordo com as especificações contidas no edital 
e em seus anexos; 

l) 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; 

m) Comunicar por escrito quando forem verificadas situações inadequadas à entrega dos 
produtos licitados. 

n) Constitui ainda como obrigação da CONTRATADA, todas as disposições ínsitas no Termo 
de Referência anexo a este edital, aos quais está plenamente vinculado. 

 
12.2. Constitui como obrigação da CONTRATANTE, além de outras previstas neste edital, termo 
de referência e seus anexos: 
 
a) Subsidiar a CONTRATADA de todas as informações necessárias à consecução deste 

objeto;  
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b) Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a entrega dos bens 
ora licitados; 

 
c) Efetuar, no prazo pactuado, o pagamento dos produtos efetivamente recebidos, mediante 

apresentação das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas; 
 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

 
e) 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. 
 

 
f) Acompanhar e fiscalizar a boa execução do fornecimento e aplicar as medidas corretivas 

necessárias, inclusive às penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à 
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas 

 
 

13. - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CERTAME 
 
13.1. Reserva-se ao Município de Goiana o direito de revogar esta licitação, por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do 
art. 49, da Lei n.º 8.666/93. 

13.1.1. No caso de anulação ou revogação do processo licitatório, ficam assegurados aos 
licitantes o contraditório e a ampla defesa prévios, nos moldes do parágrafo 3º do art. 49 
da Lei n.º 8.666/93. 

 
 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS   
 
14.1. Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 
Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação 
regular, de que trata o Anexo II, a contratante poderá convocar, para substituir a empresa 
vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, 
verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatória, ou 
revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.  
 
14.2. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 
supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.  
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14.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
 
14.4. É facultado a pregoeira, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
 
14.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.  
 
14.6. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta.  
 
14.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
14.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 
14.9. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Pregoeira, baseado na Legislação 
Aplicável à matéria e nas normas gerais do Direito.  
 
14.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital.  
 
14.11. O edital poderá ser adquirido diretamente perante a Equipe de Pregão, sito na Avenida 
Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Goiana-PE, das 08h00min às 15h00min, através de 
instrumento de mídia eletrônica (CD ou Pen Drive) nos dias úteis ou através de solicitação pelo 
e-mail pregaogoiana@bol.com.br, . Maiores informações pelos FONE/FAX: (81) 3626-4130 
 
14.12. Consideram-se parte integrante e indivisível deste Instrumento, quaisquer condições que 
estiverem inclusas em seus anexos.  
 
14.3 Os serviços realizados em decorrência da licitação poderão ser efetuados 
independentemente de contrato formal, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei n.º 8666/93, 
reconhecendo desde já o licitante que as ordens de serviço e as respectivas Notas de Empenho 
representam compromisso entre as partes.  
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14.14. Os preços ofertados, nos termos deste Edital serão irreajustáveis durante a vigência da 
contratação.  
 
14.15. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão. As respostas a tais esclarecimentos serão disponibilizadas através do e-mail 
pregaogoiana@bol.com.br  A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que, 
auxiliada pelo setor responsável, decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da 
abertura da licitação. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas.  
 

14.15.1. A impugnação deste Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida a 
PREGOEIRA e protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura, localizada à Avenida 
Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Goiana, Pernambuco, no horário das 08h00min 
às 14h00min, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas; 
 
14.15.2. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, dando-
se ciência aos demais adquirentes deste Edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 
14.17. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data da Licitação, salvo se a 
juízo da pregoeira forem substanciais. Neste caso a Pregoeira reabrirá o prazo de 08 (oito) dias 
úteis entre a comunicação aos interessados e a data de recebimento das Propostas. 
 
14.18. O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 
apresentada na licitação.  
 
14.19. A licitante vencedora deve obedecer todas as exigências e informações contidas no 
Termo de Referência anexo a este edital, ao qual está plenamente vinculada.  
 
14.20. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos prevalecerão as 
disposições do segundo; 
 
14.21. No caso de eventuais divergências existentes no Edital e/ou em seus Anexos, quanto ao 
consignado em algarismo e o disposto por extenso, prevalecerá a disposição deste último. 
 
14.22. No caso de eventuais divergências nas planilhas orçamentárias, entre numerários 
consignados como totalizados e a soma dos respectivos unitários, prevalecerá o resultado da 
soma destes últimos.   
 
14.23. Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens precedentes, a PREGOEIRA 
poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a PROPOSTA DE PREÇO, sem que isto gere 
direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que 
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desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de 
produção da licitante; 
 
14.24 Não será permitida a subcontratação do objeto desta licitação. 
 
14.25. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Goiana - Pernambuco.  
 

Goiana, 26 de agosto de 2019  
 
 
 

Solange Gomes Pereira dos Santos 
Pregoeira 
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ANEXO I 
NORMAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 
1. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

1.1. Para fins de credenciamento deverão ser apresentados os documentos a 
seguir delineados: 

I - Tratando-se de representante legal:  
• Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis/simples, o ato 
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

II - Tratando-se de procurador:  
• Instrumento de procuração, público ou particular, com firma reconhecida do qual 

constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos 
requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 
item acima, que comprovem os poderes do mandante para a outorga. 

 

1.2. Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser autenticados 
perante Tabelião de Notas.  
 

a) As cópias reprográficas dos documentos também poderão 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.1)  A autenticação realizada por servidores dependerá da 
disponibilidade dos mesmos, com vista a não prejudicar a realização de 
suas atribuições funcionais. 

b) Os documentos emitidos via internet dispensam a necessidade de prévia autenticação, 
devendo, no entanto, ter confirmada sua autenticidade pela Pregoeira ou Equipe de 
apoio 

1.3. Nenhuma pessoa física, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa junto à Prefeitura de Goiana nesta licitação. 
 

1.4. Na ocasião da sessão de licitação o representante legal ou procurador deverá identificar-se 
exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 
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1.5. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123/2006, a 
Microempresa (ME) e/ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá (ão) comprovar essa 
condição mediante apresentação da seguinte documentação: 

  I – empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar 
nº.123/06:            

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal, www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

a) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC 123/06. 

II – empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar 
nº. 123/06: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando 
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do art. 3º da LC 
123/2006; 
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
c) Comprovante de Inscrição e situação cadastral no CNPJ, com prazo de emissão 
máximo de 90 (noventa) dias;  
d) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC 123/06. 

 
1.6. Os documentos relacionados no subitem acima, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida 
pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº. 103, publicado no DO, 
do dia 22/05/2007. 
1.7. Os licitantes que não estiverem credenciadas não terão voz ativa no processo, não 
podendo, pois, ofertar lances ou interpor recursos. 
 

2. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

2.1. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido em anexo a este Edital (Declaração 
de cumprimento das condições de habilitação); 
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2.2. A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preços e 
de documentos de habilitação.  

2.3. O licitante devidamente credenciado poderá consignar em ata a referida declaração, antes 
da abertura dos envelopes de propostas, dispensando-se a apresentação da declaração escrita. 

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e 
rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo 
representante legal do licitante. 

3.2. A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 

a) Razão Social e CNPJ, endereço, número de telefone e fax e, se for o caso, endereço 
eletrônico; 

b)  Número do processo Licitatório e do Pregão; 
c) Descrição do objeto da presente licitação; 
d)  Preço ofertado, expresso em algarismo e por extenso e com apenas 2 (duas) casas 

decimais;  
f) Validade da proposta que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 
entrega dos envelopes; 

f.1) Caso a proposta não contenha o prazo de sua validade, será considerado o 
prazo previsto acima; 

f.2) Em circunstâncias excepcionais, a Administração poderá solicitar a prorrogação do 
prazo de validade das propostas, por escrito, não sendo admitida à introdução de 
quaisquer modificações em seu conteúdo; 

 
g) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o 
cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação; 

 
3.3. 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. 
3.4. O licitante se responsabilizará por todas as despesas diretas ou 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, no 
desempenho do fornecimento do objeto licitado, ficando, ainda a secretaria demandante, isenta 
de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 
3.5. As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese 
alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura; 
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 4. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

4.1. 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 prévia de documentos por servidor desta secretaria não induz em 
reconhecimento de atendimento às condições de habilitação exigidas neste edital. 
d)A autenticação realizada por Servidores dependerá da disponibilidade dos mesmos, 
com vista a não prejudicar a realização de suas atribuições funcionais. 

4.1.1Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 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; 

4.1.2. 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. 

.4.2. Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes 
documentos: 

4.2.1. Habilitação Jurídica:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
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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 

4.2.2. 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. 
 

4.2.3. 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. 

a.1) 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 
 

4.2.4. Qualificação Técnica:  

a) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o 
fornecimento em quantidades, características e prazos compatíveis com o objeto da 
presente licitação. 
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a.1. Com o fito de antecipação de diligência e verificação da efetividade do atesto, 
o licitante apresentará, juntamente com a documentação de comprovação de 
qualificação técnica, a respectiva prova fiscal de execução do fornecimento dos 
produtos referenciados no atestado (notas fiscais ou documentos equivalentes). 

 
 

4.3.  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.  

4.4.Comprovação de Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

4.4.1. Somente estarão aptas a usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006 as empresas enquadradas como Microempresas (ME) ou 
Empresas de Pequeno Porte (EPP); 

4.4.2. Para usufruto do benefício da LC nº 123/2006, as microempresas e empresas 
de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

4.4.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 
com efeito, de certidão negativa. 
4.4.4. A não-regularização da documentação, no prazo acima implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

4.5. Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem declaração exigida, deverão 
comprovar, conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembléia de 
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação; 

4.6. Fica dispensada a apresentação de documentos no envelope destinado à habilitação, 
quando estes já constarem no credenciamento deste Pregão.  

 
NOTA1: Na forma do art. 8º, inciso XVII do Decreto Municipal nº 335/2006, os licitantes poderão 
deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado de Pernambuco – CADFOR, apresentando, substitutivamente, o 
Certificado de Registro de Fornecedores – CRF, desde que contenha a informação de que os 
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referidos documentos estejam nos seus respectivos prazos de validade, assegurado aos demais 
licitantes o acesso aos dados dele constantes. 
 
NOTA2: Na forma do art. 13, Parágrafo Único do Decreto Federal nª 3.555/2000, licitantes 
poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do registro cadastral 
do SICAF, desde que contenha a informação de que os referidos documentos estejam nos seus 
respectivos prazos de validade. 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS  
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ____/______ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____/______ 

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

__________________,_____ de _______________de 2019. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, nº. da C.I. e assinatura) 
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ANEXO III 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. _____/_____ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. _____/______ 
 
 
 
 
 

 
 
O abaixo assinado, responsável legal da  empresa 
____________________________________________, sediada em 
____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
_________________, outorga poderes a _____________________________, Portador do 
documento de identidade nº. _________________________, para representá-la no Pregão 
Presencial nº. XXX/2019 podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame, 
notadamente: formular ofertas, inclusive verbais; assinar os documentos da licitação; negociar 
preços; e interpor recursos ou renunciar ao direito de propô-los.   
 
 
 
 

____________________________________ 
             (assinatura, nome e CPF do mandante) 
 
 
 

 
 
* obs. A firma do mandante deve ser reconhecida. 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 

___ (Data) ___ 

 

Á 

Pregoeira da Comissão de Licitação _____________________ 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/_____ 

 
Apresentamos a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Presencial nº 

xxx/2019 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO GRADIL DE ISOLAMENTO DO CRUZEIRO DO 
CARMO, SITUADO NA CIDADE DE GOIANA/PE., conforme especificações constantes no 
Anexo I deste Edital, para o período de 12 (doze) meses.  

 

Itens  

  

 
• O prazo de vigência da Ata do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura. 
 
• Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será 

contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de 
inicio e incluir-se-á o dia do vencimento. 

 
• 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. 

Declaramos ser de nossa responsabilidade todas as despesas diretas ou 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, ficando, 
ainda a administração contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade 
solidária ou subsidiária. 
 

___(assinatura do representante legal)___ 
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ANEXO V 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. . 7°, XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME ART. 27, V, DA LEI Nº° 8.666/93; 

 
 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 
 

Local e data 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
 

Contratação de empresa para execução e instalação do gradil para isolamento do 

Cruzeiro do Carmo, localizado na Praça do Carmo, Sede do Município de Goiana/PE 

  

1. DA JUSTIFICATIVA: 

A Prefeitura Municipal de Goiana, através da secretaria de Urbanismo, Obras e 

Patrimônio Arquitetônico, realizou uma vistoria na Praça do Carmo e verificou a 

necessidade da substituição do gradil de isolamento do Cruzeiro do Carmo, com o 

objetivo de garantir a proteção do monumento, tendo em vista a queda de uma árvore 

em parte de sua  estrutura , assim como  danos causados pelo tempo , em seu 

prolongamento.A confecção do novo gradil será totalmente baseada nas formas do 

gradil existente. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

• GRADIL: Fornecimento e instalação do gradil rústico em barra chata de 

5/16 x 1 ½ e barra chata de 3/16 x 1 ½ com varão diam. 5/8 e lanças 

forjadas.  

• MÉTODO DE CONSTRUÇÃO Remoção do gradil existente e preparação 

da base de fundação para colocação do novo gradil.   

• MEDIDAS DE SEGURANÇA: - Todos os funcionários deverão usar 
equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com as normas 
trabalhistas. 
 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
 

As despesas decorrentes do objeto do presente Termo de Referência estarão vinculadas 
à seguinte dotação orçamentaria: 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIO: 15.451.0226.1060. 0000 – CONSTRUÇÃO, MELHORIA E 
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES DE LAZER COM A CRIAÇÃO DE NOVOS 
EQUIPAMENTOS. 

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51 

FICHA: 386 
RECURSO: 001.001 
 

O valor total estimado para a execução do serviço é de R$ 55.945,00 (cinquenta e 
cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais), 
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4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO:30 (Trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período; 

 
5. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Empreitada por preço unitário; 

 
6. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço. 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS: O preço total e os preços 

unitários apresentados pelos participantes para a realização dos serviços, não poderão 
ser superiores aos respectivos preços unitários e totais contidos na planilha e 
apresentados pela Secretaria de Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico. 

 
8. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: A prestação de serviço, como sendo, 

confecção e instalação do gradil da Praça do Carmo - Sede.  
 

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: Aceitabilidade pelo 
engenheiro fiscal e gestor do contrato, designado pela Secretária de Urbanismo, Obras 
e Patrimônio Arquitetônico - SEURBO. 

 
10. DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA:Por 

ocasião da assinatura do contrato a Secretaria de Obras, Urbanismo e Patrimônio 
Arquitetônico, designará engenheiro gestor do contrato e fiscal das obras. 

 
11. DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO: O 

Engenheiro Allef Alves da Silva, portador do CREA-PE 181673182-0, engenheiro da 

Secretaria de Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico, será o responsável pelo 

acompanhamento do processo licitatório. 

 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será efetuado em até 30 dias após a data da 

entrada da fatura devidamente atestada pela fiscalização da Secretaria de Urbanismo, 
Obras e Patrimônio Arquitetônico – SEURBO. 
 

13. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: - O contrato terá validade de 60 (Sessenta) dias, 
podendo ser aditivado diante do que estabelece a legislação em vigor.- Os serviços 
deverão ser prestados em consonância com as condições constantes no Contrato e 
neste Termo de Referência, respeitando os prazos estabelecidos e tipos de serviços 
pré-determinados.   
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14. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA não poderá executar, 

qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se 

caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou 

segurança do serviço; 

 

      15. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE: 

- Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do contrato; 

- Designar um servidor para acompanhar a prestação do serviço, bem como gerenciar o 

contrato; 

- Atestar Notas Fiscais que comprovam a realização dos serviços; 

- Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que serão contados a 

partir da apresentação da Nota Fiscal; 

- Notificar a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da suspensão da prestação do 

serviço e da sustação do pagamento de qualquer fatura; 

- Descontar valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 

descumprimento de cláusulas contratuais da Nota Fiscal apresentada; 

- Efetivar o pagamento à CONTRATADA após a apresentação do documento fiscal e boletim de 

medição, devidamente atestado pela Secretaria de Urbanismo, Obras e Patrimônio 

Arquitetônico; 

- Não efetivar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação 

da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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ANEXO VII 

MODELO DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº _________/2019 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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, através da SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO de 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  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO 
GRADIL DE ISOLAMENTO DO CRUZEIRO DO CARMO, SITUADO NA CIDADE DE 
GOIANA/PE. 
. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
             O presente Contrato tem por termo inicial a data de sua assinatura e por termo final 60 
(sessenta) dias a partir desta data, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais 
normas legais pertinentes. 
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§ 1º - O prazo para execução do objeto deste Contrato será de 30 (trinta) dias, contado a partir 
da solicitação através da Ordem de Serviço ou Nota de Empenho, podendo ser prorrogado por 
igual período. 
 
CLÁUSULA QUARTA DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 
 
4.1 A Contratada ficará obrigada confecção e instalação do gradil da Praça do Carmo - Sede.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5. Será efetuado em até 30 dias após a data da entrada da fatura devidamente atestada pela 

fiscalização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico – SEURBO. 
§ 1º - 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 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 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:  
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIO: 15.451.0226.1060. 0000 – CONSTRUÇÃO, MELHORIA E 
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES DE LAZER COM A CRIAÇÃO DE NOVOS 
EQUIPAMENTOS. 

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51 

FICHA: 386 
RECURSO: 001.001 
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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 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. Atender com presteza a solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato  
b. Estar em condições de executar o serviço 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; 
 
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; 
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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. 
§ 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. 
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§ 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 
 
 

 

 

 

 

 

 


