PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA/PE

LICITAÇÃO COM ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIÇÃO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021.
(Processo Licitatório n° 017/2021).
O MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE e o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 053/2021, tornam
público, para conhecimento dos interessados, que realizarão licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no que couber,bem como pela Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e exigências estabelecidas neste Edital, objetivando a escolha da
proposta mais vantajosa para aquisição do objeto descrito no item 1, nas descrições e condições
constantes no Termo de Referência, ANEXO I.
Data da Data da abertura da sessão pública: 14 de Julho de 2021.
Horário da abertura do recebimento das propostas: 8h:30min (horário de Brasília) do dia 30/06/2021
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário oficial de Brasília (DF).
Horário de encerramento de recebimento das propostas: 8h:30min do dia 14 de Julho de 2021
Horário da disputa: 9h (nove horas – horário de Brasília) do dia 14 de Julho de 2021
Tempo da disputa: Definido pelo Pregoeiro no ato do certame.
Endereço eletrônico para formalização de consulta: licitacoescamutanga@outlook.com
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de Kit de
Identificação civil (dispositivo de captura de impressão digital, Captura digital de assinatura,
suporte para câmera, plataforma de captura de imagens faciais, módulo cenário) e Equipamentos
de Informática (Computador e periféricos, monitor e impressora) que serão instalados no Posto de
Atendimento aos Requerentes de Carteiras de Identidade no Município de Camutanga-PE, conforme
condições, quantidade, exigências e características descritas no Termo de Referência Anexo I deste
edital.
1.2. O ITEM 1 será disputado em regime de Ampla Concorrência, visto que se trata de bem não divisível,
conforme previsão do art. 48, III da Lei Complementar 123/2006, além de ser produto que conta com único
distribuidor/revendedor no Brasil, conforme certidão ABES nº. 201104/36.306 de 04/11/2020.
1.3. OS DEMAIS ITENS são exclusivos à participação de microempresa e empresa de pequeno porte,
conforme determina o art. 48, I da Lei Complementar 123/2006.
2. DISPOSIÇÕES INICIAIS
2.1. O licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento da
proposta, atentando também para o início da disputa.
2.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso de Licitação 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.
2.3. Formalização de consultas: observado o prazo legal, o licitante poderá formular consulta através do
próprio sistema no campo “mensagens”, ou pelo e-mail: licitacoescamutanga@outlook.com. As consultas
serão respondidas diretamente no sítio www.bnc.org.br, no campo “mensagens”, no link correspondente
a este Edital.
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2.4. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da informação –
INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia,
garantindo segurança em todas as fases do certame.
2.5. Os trabalhos serão conduzidos por Servidor Público designado através de ato interno, denominado
PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
“BNC”, constante da página eletrônica da Bolsa Nacional de Compras, coordenadora do sistema.
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. As despesas para atender a esta licitação serão pagas através de orçamento previsto para o exercício
de 2021, na classificação orçamentária abaixo:
02.02 Secretaria de Administração
0412200022.010 Gestão Administrativa da Sec. de Administração
44905200 - Equipamentos e Material Permanente
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, regularmente estabelecidos no País, que satisfaçam todas as exigências, especificações e
normas contidas no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos, desde que previamente cadastrada
junto à Bolsa Nacional de Compras.
4.2. O objeto desta licitação será disputado em regime de ampla concorrência e itens exclusivos para
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 48, incisos I e III da Lei
Complementar nº 123/2006.
4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos na Lei Complementar nº 123/2006.
4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.4.1. Empresas que estejam suspensas e/ou impedidas de licitar/contratar com o Município de
Camutanga;
4.4.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
4.4.3. Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);
4.4.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.4.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.4.8. Nesta licitação é vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de
empresas.
5. DO CREDENCIAMENTO ATRAVÉS DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS
5.1. O licitante interessado deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas
à Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o
recebimento das propostas.
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5.2.O cadastramento do licitante deverá ser requerido nos seguintes termos:
5.2.1. Os participantes que desejem operar por meio de empresa associada à BNC – Bolsa
Nacional de Compras deverão nomear, através do instrumento de mandato, atribuindo-lhe
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site:
www.bnc.org.br.
5.2.2. Os participantes deverão manifestar, por meio de seu operador designado, em campo
próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital, e;
5.2.3. Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando,
procedimentos técnicos relativos ao serviço a ser contratado e em caso de necessidade,
mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos e/ou outras informações
necessárias. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 10.024/19
art. 30, parágrafo 5º.
5.3. A participação no Pregão 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 estabelecido.
5.4. O acesso do operador ao pregão se dará para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, o que ocorrerá mediante prévia definição de senha
privativa.
5.5. O credenciamento do licitante 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.
5.6. 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.
5.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelos
telefones: WhatsApp (41) 99136-7677, Curitiba-PR (41) 3557 2301, ou através da BNC – Bolsa
Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.
5.8. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Camutanga a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
5.9.A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no
(ANEXO VII) para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser
digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme
o seu regime de tributação para fazer valer o direito às prerrogativas previstas na Lei Complementar
123/2006;
6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
6.1.1. Conduzir a sessão pública;
6.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e
aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
desses documentos;
6.1.3. Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
Avenida Presidente Getúlio Vargas, n° 240, Centro, Camutanga/PE – CEP: 55.930-000
CNPJ: 11.362.779/0001-01 – E-mail: prefeituradecamutanga@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA/PE

6.1.4. Coordenar a sessão pública e o envio de lances;
6.1.5. Verificar e julgar as condições de habilitação;
6.1.6. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de
habilitação e sua validade jurídica;
6.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente
quando mantiver sua decisão;
6.1.8. Indicar o vencedor do certame;
6.1.9. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
6.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
6.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua
homologação.
6.2. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do
órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.2. O encaminhamento de proposta e documentos para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e documentos de habilitação.
7.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7.5. Incumbirá 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.
7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
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8.1.1. Valor DO ITEM;
8.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência – Anexo I.
8.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais, despesas com transporte e entrega e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
8.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.4. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, desde que contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
9.5.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances.
9.5.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor POR ITEM.
9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$
0,50 (cinquenta centavos de real).
9.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar pelo sistema.
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9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
no caso de lances intermediários.
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada à Prefeita do Município de
Camutanga.
9.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço POR ITEM, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
9.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria, as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicarse o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
9.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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9.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.26. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não exerça o direito ao empate ficto e não
apresente proposta de preço inferior a inicialmente vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor
da proposta originalmente de menor preço.
9.27. Em caso de empate entre os itens exclusivos, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
9.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
9.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
9.29. Após a negociação do preço e aceitabilidade da proposta vencedora, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento final da proposta.
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos.
10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;
10.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via sistema, no
prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
10.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
10.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do objeto ofertado, tais como informações técnicas do serviço,
composição, materiais utilizados e sua procedência, além de outras informações pertinentes, a
exemplo de Folder e/ou catálogo, permitida emissão através do sitio do fornecedor, com
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informações que permitam identificar as especificações do Edital, sujeitos à apreciação de
parecer técnico, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não aceitação da proposta.
10.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a sua continuidade.
10.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
10.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
10.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
notificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. 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 ao seguinte cadastro:
11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
11.1.2. A consulta ao cadastro 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.
11.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
11.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
11.1.2.3. O licitante
desclassificação.

será

convocado

para

manifestação

previamente

à

sua

11.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
11.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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11.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
11.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
11.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes à CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
11.5. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da respectiva
emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se houver previsão de prazo
diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, devendo a licitante
apresentar acompanhada da certidão/documento cópia da referida legislação ou dispositivo.
11.6. Os documentos exigidos nos subitens abaixo poderão ser apresentados em cópias reprográficas
autenticadas por Tabelião de Notas, por publicações em órgão da imprensa oficial ou pelo
Pregoeiro/Equipe de Apoio.
11.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitação:
11.6. Habilitação jurídica:
11.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
11.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
11.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
11.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
11.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei nº 5.764, de 1971;
11.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
11.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
11.7. Regularidade fiscal e trabalhista:
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11.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
11.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
11.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
11.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
11.7.5. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante;
11.7.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
11.8. Qualificação Econômico-Financeira
11.8.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
11.8.2. Além da Certidão negativa de falência ou concordata as empresas deverão também
apresentar a Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo PJe
(processos judiciais eletrônicos de 1º e 2º graus), quando explicitamente excluídos na certidão
exigida no subitem 11.8.1.
11.8.3. As empresas sediadas em Comarcas que não emitam a Certidão negativa de falência ou
concordata, em meio físico, deverão apresentar a Certidão Negativa de Falência referente aos
processos distribuídos pelo Pje (processos judiciais eletrônicos de 1º e 2º graus),
exclusivamente.
11.9. Qualificação Técnica
11.9.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade e fornecimento pertinente e
compatível com o objeto da licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em papel timbrado para ambos, contendo razão social, endereço, telefone, CNPJ e quantitativos
executados.
11.10. Das Declarações
11.10.1. Declaração de Cumprimento das condições de habilitação, de acordo com o modelo do
ANEXO II deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante.
Obs.: Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação,
fazer constar tal ressalva e comprovando condição.
11.10.2. Declaração de Inidoneidade, nos termos do modelo constante do ANEXO IV, deste
Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante.
11.10.3. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, nos termos do modelo constante do
ANEXO V, deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante.
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11.10.4. Declaração de que não utiliza, direta ou indiretamente, mão de obra de menores
conforme as disposições contidas no art. 7, XXXIII da Constituição Federal de 1988, de acordo
com o modelo do ANEXO VI deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador do licitante.
11.10.5. Declaração de Opção para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com
o modelo do ANEXO VII deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do
licitante; (SE FOR O CASO).
11.10.6. Declaração de Responsabilidade, conforme modelo constante no ANEXO VIII, assinada
por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante.
11.10.7. Declaração de Inexistência de Relação Familiar ou Parentesco com Servidores da
Administração Municipal, conforme modelo constante no ANEXO IX, assinada por sócio,
dirigente, proprietário ou procurador do licitante.
11.11. Julgamento da Habilitação e Prerrogativas das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte
11.11.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado
vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
11.11.2. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
11.11.3. Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal e trabalhista, a microempresa/empresa de pequeno porte será convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
11.11.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição
na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
11.11.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.
11.11.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
11.11.7. Caso o licitante que ofertou a menor oferta na fase de lances seja inabilitado, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
11.11.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
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12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal/procurador.
12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como garantia,
especificações, materiais e procedência, vinculam a Contratada.
12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
12.3.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço global, prevalecerá o primeiro; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
13. DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificado
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
13.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.3. O recurso terá efeito suspensivo.
13.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
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14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, acordo com a
fase do procedimento licitatório.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite do Adjudicatário, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de
05(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2. Os prazos previstos nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:
16.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
16.4 É facultado à Administração Municipal, quando o adjudicatário não assinar o contrato ou instrumento
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar contrato.
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16.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
16.6. Na hipótese de o adjudicatário não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital
quando da assinatura do contrato, a Administração convocará os demais licitantes, na ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar contrato.
16.7. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
16.8. O prazo de vigência da contratação será até o dia 31 de dezembro de 2021, conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.
17. DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1. O prazo e local para entrega e os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização
estão previstos no item 4 do Termo de Referência.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
18.1. As obrigações da Contratada e do Contratante são as estabelecidas nos itens 7 e 8,
respectivamente, do Termo de Referência.
19. DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 6 do Termo de Referência, anexo a
este Edital.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do contrato
administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais
nº 8.666/93 e 10.520/02.
20.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, o licitante ficará impedido de licitar e contratar
com o Município de Camutanga, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30%
(trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
20.2.1. Apresentar documentação falsa;
20.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.2.3. Comportar-se de modo inidôneo;
20.2.4. Não mantiver a proposta;
20.2.5. Deixar de entregar documentação exigida no certame e quando esta conduta caracterizar
fraude à licitação pública;
20.2.6. Cometer fraude fiscal;
20.2.7. Fizer declaração falsa;
20.2.8. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta.
20.3. O servidor autorizado pela Administração sempre que verificar indícios de cometimento de
irregularidades na execução do contrato administrativo comunicará à autoridade competente.
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20.4. As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a CONTRATADA às
seguintes sanções:
20.4.1. Multa, nos seguintes termos:
20.4.1.1. Pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo
estipulado: 0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual
remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor de
referência;
20.4.1.2. Pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias
após o vencimento do prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do
valor contratual remanescente ainda não cumprido;
20.4.1.3. Pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir
falhas na execução do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da
notificação da rejeição: 0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual
remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido;
20.4.1.4. Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto
contratual, entendendo-se como recusa a não execução do objeto contratual nos 5
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global
contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido;
20.4.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou
nas Leis Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor) ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores:
0,25% a 1% do valor global do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não
cumprido, para cada evento.
20.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Camutanga, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
da CONTRATADA que 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.
20.6. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de:
20.6.1. Atraso injustificado na execução do contrato;
20.6.2. Inexecução total ou parcial do contrato.
20.7. O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao
do vencimento do prazo de entrega, e a multa será aplicada quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias.
20.8. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.
20.9. O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos pela
CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente.
20.10. Objetivando evitar dano ao Erário, o Prefeito do Município de Camutanga poderá adotar medida
cautelar para suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser
aplicada até o término do processo administrativo.
20.11. A competência para a aplicação das sanções é atribuída à Prefeita do Município de Camutanga-PE.
20.12. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de interposição
de recurso.
20.13. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas.
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21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
21.2.
A
impugnação
poderá
ser
realizada
por
forma
eletrônica,
pelo
e-mail
licitacoescamutanga@outlook.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Presidente
Getúlio Vargas, nº 240 – Centro – Camutanga – PE, CEP: 55.930-000.
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por forma
eletrônica, pelo e-mail licitacoescamutanga@outlook.com ou por petição dirigida ou protocolada no
endereço Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 240 – Centro – Camutanga – PE, CEP: 55.930-000.
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
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22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BNC.ORG.BR, nos dias
úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
22.12.2. ANEXO II – Declaração de Cumprimento das condições de Habilitação;
22.12.3. ANEXO III – Modelo de proposta;
22.12.4. ANEXO IV – Declaração Inidoneidade;
22.12.5. ANEXO V – Declaração de Fatos Impeditivos;
22.12.6. ANEXO VI – Declaração de não emprego de mão-de-obra de menor;
22.12.7. ANEXO VII – Declaração de ME/EPP;
22.12.8. ANEXO VIII – Declaração Responsabilidade;
22.12.9. ANEXO IX – Declaração de Inexistência de Relação Familiar ou Parentesco com
Servidores da Administração Municipal;
22.12.10. ANEXO X – Minuta de Contrato.

Camutanga, 28 de junho de 2021.

Jamerson Alexandre Fontes Gouveia
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Camutanga
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Aquisição de Kit de Identificação Civil e Equipamentos de Informática que serão instalados no
Posto de Atendimento aos Requerentes de Carteiras de Identidade no Município de Camutanga-PE.

1.

JUSTIFICATIVAS:

A presente aquisição se faz em necessidade de modernizar o atendimento ao público, a Secretaria
Estadual de Defesa Social firmou Termo de Cooperação com as Prefeituras Municipais, tendo o objetivo
de trazer mais segurança aos procedimentos e agilidade na entrega dos documentos de identificação civil.
As marcas exigidas nos itens 1, 2 e 4, encontram-se justificadas no fato de que o Instituto de Identificação
Tavares Buril, responsável no Estado de Pernambuco por identificar civilmente todas as pessoas que
necessitem prova de identidade, atualmente opera com o sistema central de processamento de dados e
imagens, denominado IDNET BRASIL, e que tal software possuí equipamentos e marcas homologados
para uso, os quais encontram-se descritos nos referidos itens.
FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº. 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993, e nas
demais normas legais e regulamentares pertinentes ou outras que vierem a substituí-las.

2.

DA ESPECIFICAÇÃO, PREÇO MÁXIMO E QUANTITATIVO

ITEM

Especificação

Unidade

Quant.

Valor Unitário

Valor Total

01

Dispositivo
de
Captura
de
Impressão Digital – Captura de
impressões digitais pausadas, de
controle 4-4-2 e roladas; mecanismo
de captura automático ou manual;
resolução de 500 DPI; certificação FBI
IQS, Appendix F; interface USB 2.0 ou
superior e/ou Bluetooth; alimentação
via USB ou por fonte externa 220V ou
bivolt. O EQUIPAMENTO DEVE
ESTAR
HOMOLOGADO
NO
SISTEMA
IDNET
DE
IDENTIFICAÇÃO, ULTILIZADO PELO
IITB.

UND

01

R$ 17.399,40

R$ 17.399,40

02

PAD
de
Captura
Digital
de
Assinatura – qualidade forense de
dados; registro mínimo de 512 níveis
de pressão para cada ponto e,
opcionalmente do tempo relativo de
cada ponto em relação ao anterior;
display colorido; conectividade USB;
exibição da assinatura do display em
tempo real; caneta sem pilhas e que
não requer manutenção; tela LCD com
resolução mínima 320 x 200 pixel;
tamanho mínimo da área de leitura 96

UND

01

R$ 3.045,09

R$ 3.045,09
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03

04

05

06

07

x 60 mm. O EQUIPAMENTO DEVE
ESTAR
HOMOLOGADO
NO
SISTEMA
IDNET
DE
IDENTIFICAÇÃO, ULTILIZADO PELO
IITB.
Suporte Universal para Câmera, tipo
monopé ou tripé, com cabeça fluida
que permita movimentos horizontais e
verticais livremente, acoplamento tipo
rosca 3/8’’, altura ajustável, altura total
mínima 148cm, pés emborrachados
que permitam a sustentação e
estabilização do conjunto.
Plataforma de Captura de Imagens
Faciais - Câmera Fotográfica Digital
– plataforma com o mínimo de fiação
exposta para captura de imagens
faciais; resolução mínima para fotos
18MP, formatos imagem padrão RAW
e JPEG; visualização na tela da
câmera em tempo real (live view) e
visor ocular (view finder), tamanho do
visor lcd: mínimo 3”; compatível com
cartões de memória tipo SDXC, SDHC
e SD; Disparo contínuo de no mínimo
3FPS; Menu com idioma português;
Sensibilidade (ISO): 100 – 6400;
compensação de iluminação do
ambiente
por
iluminador/flash
integrado; garantia do fabricante de 12
meses; conformidade com ICAO 9303,
ISSO/IEC 19794 e 19795, ANSI/NIST;
O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR
HOMOLOGADO NO SISTEMA IDNET
DE IDENTIFICAÇÃO, ULTILIZADO
PELO IITB.
Módulo Cenário – composto de
suporte com assento e painel de
fundo, confeccionado em alumínio
com pintura eletrostática na cor preta,
assento em madeira laminada e
pintura na cor preta, painel de fundo,
com no mínimo 65cm x 85cm, altura
de 45cm (+- 2cm do chão), painel de
fundo confeccionado em superfície
que não crie brilho, com embalagem
para acomodação de todo o módulo.
Impressora Multifuncional, tipo de
impressão: jato de tinta, tipo de
digitalização: base plana sensor de
imagem por contato (contact image
sensors - CIS), formatos dos arquivos
digitalizados: JPEG, TIFF, PDF, BMP,
PNG,
tamanho
da
base
de
digitalização: 216 x 297 mm,
profundidade de bits / Níveis de escala
de cinza: 24 bits / 256, conectividade:
USB 2.0 ou superior.
Monitor de LED 24”

UND

01

R$ 229,79

R$ 229,79

UND

01

R$ 2.990,18

R$ 2.990,18

UND

01

R$ 2.331,65

R$ 2.331,65

UND

01

R$ 1.116,89

R$ 1.116,89

UND

01

R$ 848,94

R$ 848,94
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08

TECLADO USB

UND

01

R$ 43,10

R$ 43,10

09

MOUSE ÓPTICO USB

UND

01

R$ 26,84

R$ 26,84

10

Microcomputador
core
i5
ou
superior; 4° Geração ou superior;
8GB de RAM; HD 500GB; 2GB de
placa de vídeo ou superior;
Windows 10; 4 portas USB.

UND

01

R$ 5.107,33

R$ 5.107,33

11

Nobreak 1200VA BIVOLT.

UND

01

R$ 886,49

R$ 886,49

3.
VALOR TOTAL E FONTE DE PESQUISA: O valor total para a contratação pretendida de todos os
itens do presente Termo de Referência será de R$ 34.025,70 (Trinta e quatro mil e vinte e cinco reais e
setenta centavos), tendo como base o valor médio das cotações de preços obtidas junto ao mercado e
banco de preços públicos através do site - www.bancodeprecos.com.br.
4.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1.
A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo
único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações dos materiais estão definidas de
forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao princípio da padronização
usual existente no mercado.

5.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1.
O prazo de entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias ou conforme solicitação da
Secretaria demandante, devendo ser entregue no seguinte endereço: Avenida Presidente Getúlio
Vargas, n° 240, Centro, Camutanga-PE, CEP: 55.930-000, de segunda a sexta-feira das 08h00min
às 13h00min.
5.2.
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
5.3.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.
5.4.
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
5.5.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
5.6.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.

DO PAGAMENTO
6.1.
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, e de acordo com o valor fixado na
proposta pela CONTRATADA, condicionado, todavia, à juntada simultânea dos seguintes
documentos:
- Nota fiscal eletrônica original da CONTRATADA devidamente atestada por servidor designado
pela Secretaria do CONTRATANTE;
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- Certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS,
CNDT e FGTS;
- Atesto do setor competente.
6.2.
Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos
como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática
do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
6.3.
O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários.
Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da
liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.
6.4.
As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o
pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA, devidamente identificada
pelo número de inscrição no CNPJ constante deste contrato.
6.5.
Estando autorizada pelos Órgãos de Fazenda Estaduais ou Municipais a emitir notas
fiscais eletrônicas em suas respectivas áreas de atuação, a CONTRATADA deverá enviar em
formato PDF, os documentos hábeis de comprovação das despesas (notas fiscais), recibos,
certidões de regularidade, mapas de medição, conforme o caso.
6.6.
Os pagamentos serão feitos por meio de transferências bancárias emitidas pelo Setor
Financeiro da CONTRATANTE, exclusivamente para crédito direto em qualquer tipo de conta
bancária informada pela CONTRATADA.
6.7.
O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, devidamente apuradas em
processo administrativo.
6.8.
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 IPCA/IBGE.
7.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Além dos deveres previstos nas minutas dos contratos, a contratada obrigar-se-á:
7.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca e prazo de garantia ou validade;
7.1.1.1.
O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7.2.
A Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificado neste Termo,
sujeitando-se às penas e multas estabelecidas neste, além das aplicações previstas no Art. 81 da
Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores.
8.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1.

Publicar o extrato deste contrato no seu Diário Eletrônico;

8.2.
Orientar a execução dos serviços, definindo o calendário de execução, horários e demais
condições;
8.3.
Receber o objeto deste contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto
executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do
Pregão Eletrônico nº 005/2021, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;
8.4.
Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
8.5.

Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

8.6.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
8.7.
Acompanhar e fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas;
8.8.
Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
8.9.
Contatar a CONTRATADA quando houver verificação de irregularidades posteriores à
execução dos serviços, para promover a regularização;
8.10.
Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados neste contrato, comunicando
à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;
8.11.
Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura quando não houver
atendimento às solicitações de correções de irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
8.12.
Encarregar-se dos estágios das despesas oriundas do presente procedimento licitatório,
quais sejam, empenhamento, liquidação e pagamento.
9.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e FINANCEIRA:
02.02 - Secretaria de Administração
0412200022.010 - Gestão Administrativa da Sec. de Administração
44905200 - Equipamentos e Material Permanente

10.

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
10.1.
O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2021, contados da
assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
10.2.
Justifica a aquisição a necessidade que a Secretaria demandante tem em garantir a
qualidade no atendimento de referência do município.
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11.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1.
A Gestão e Fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade do Servidor designado
pata tal.
11.2.
Não obstante a empresa Detentora/Contratada ser a única e exclusiva responsável por
toda execução contratual, ao Órgão Gerenciador/Contratante é reservado o direito de, sem qualquer
forma de restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.
11.3.

Caberá ao fiscal do Contrato:

a)
Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do
fornecimento;
b)
Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas
cláusulas, assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar
as obrigações in concreto tanto do Órgão Gerenciador/Contratante quanto da
Detentora/Contratada;
c)
Conhecer e reunir-se com o preposto da Detentora/Contratada com a finalidade de definir
e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle,
fiscalização e acompanhamento do fornecimento;
d)
Exigir da Detentora/Contratada o fiel cumprimento de todas as condições registradas e
contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital e respectivos
anexos;
e)
Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer,
que possa comprometer a aderência registrada/contratual e seu efetivo resultado;
f)
Recusar o fornecimento irregular, não aceitando produto diverso daquele que se encontra
especificado no presente Termo de Referência e respectivo Contrato, assim como observar, para
o correto recebimento;
g)

Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela Detentora/Contratada;

h)
Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas passíveis de
penalidade, após os contatos prévios com a Detentora/Contratada;
i)
Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Camutanga-PE, 28 de junho de 2021.

_____________________________
Secretaria de Administração

Avenida Presidente Getúlio Vargas, n° 240, Centro, Camutanga/PE – CEP: 55.930-000
CNPJ: 11.362.779/0001-01 – E-mail: prefeituradecamutanga@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA/PE

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Ao
MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021.

Prezados Senhores,

Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº
10.520/2002, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Local e data

_______________________________________________
(EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR)
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ANEXO III
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 005/2021
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica
nº 005/2021 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA: CNPJ:
REPRESENTANTE/PROCURADOR e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO, E-MAIL e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA
OBJETO: Aquisição de Kit de Identificação Civil e Equipamentos de Informática que serão

instalados no Posto de Atendimento aos Requerentes de Carteiras de Identidade no Município de
Camutanga-PE.
ITEM
1

DESCRIÇÃO DO ITEM

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Xxx

xxx

Xxx

Xxx

Descrição completa do item ofertado
Valor Total

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, bem
como o inteiro teor do Termo de Referência.
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO

A proponente declara que o item ofertado terá a garantia mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da
data de aprovação e recebimento definitivo do mesmo e, deverão estar acompanhados dos respectivos
Certificados de Garantia e Manuais Técnicos.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – Conforme Termo de Referência.

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão de abertura.
Local e data
EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.
(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2021 instaurada pela Prefeitura Municipal de Camutanga – PE, que
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

LOCAL E DATA

EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

LOCAL E DATA

EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de
27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

LOCAL E DATA

EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR

OBS. Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedores
Individuais.
A
Empresa
___________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
nº
__________________, por intermédio de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) ______________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ________________, declara que se
enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, constituídas na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de
14/12/2006.
E ainda DECLARO, para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo
3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que cumpriremos todas as condições estabelecidas no Edital.

LOCAL E DATA

EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR
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ANEXO VIII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da Prefeitura
Municipal de Camutanga - PE, que a empresa............................................................tomou conhecimento
do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos
do Edital, e a produtos objeto deste certame, sob as penas da Lei.

LOCAL E DATA

EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR
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ANEXO IX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
DECLARAÇÃO
(Razão Social) ________________________________________________
CNPJ/MF Nº __________________________-________________________
Sediada_______________________________________________________
Declaro para os devidos fins, que de acordo com o Art. 9 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de
1993, que na empresa acima qualificada, não existe sócio ou empregado com relação familiar ou
parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e
Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do
Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento.
Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo. Seu
inteiro teor, sob as penas da Lei.
Por ser verdade, firmamos o presente.

LOCAL E DATA

EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI,
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMUTANGA, E DO
OUTRO
LADO,
A
EMPRESA
_________________________.
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2021 PREGÃO Nº
005/2021.
CONTRATO Nº __________/2021.
O MUNICÍPIO DE CAMUTANGA, inscrito no CNPJ: 11.362.779/0001-01, situado na Av. Presidente
Getúlio Vargas. nº 240 – Centro Camutanga - PE, doravante denominado CONTRATANTE, representado
neste ato por sua Prefeita a Srª. Talita Cardozo Fonseca, brasileira, empresária, solteira, residente e
domiciliada à Rua Santa Cruz, nº 10 – Centro – Camutanga – PE, portadora da carteira de identidade de
nº 9.383.815-SDS/PE e inscrita no CPF/MF 026.682.864-76, doravante denominado CONTRATANTE, e
da outra parte _____________________ CNPJ/CPF ________________ situada/residente na
________________ N° ___________ – ____________. - _________ – _________ - __________, neste
ato representado pelo Senhor ____________ CPF _______________ residente a e domiciliada na
____________________, nº. _________, – Bairro: ____________ – Cidade: _________ – UF: _____,
doravante denominado CONTRATADO, estabelecem o presente CONTRATO DE COMPRA, e
bilateralmente aceitam, ratificam e outorgam, mediante as condições e cláusulas a seguir dispostas pelas
partes, a que estão obrigadas a cumprir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Kit de Identificação Civil e Equipamentos de
Informática que serão instalados no Posto de Atendimento aos Requerentes de Carteiras de
Identidade no Município de Camutanga-PE, conforme detalhamento apresentado na Cláusula Segunda
e especificações constantes do Edital do Processo Licitatório nº 017/2021, Pregão Eletrônico nº 005/2021,
e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR
Pelo objeto do presente instrumento o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de
R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme valores unitários na forma disposta na proposta da
CONTRATADA, sintetizada na tabela abaixo:
Item
01

Especificação
Xxxx

Unidade
Xxx

Quant.
Xxxx

Valor Unitário
Xxxx

Valor Total
xxxx

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas em decorrência do objeto deste contrato correrão no exercício de 2021 por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
02.02 - Secretaria de Administração
0412200022.010 - Gestão Administrativa da Sec. de Administração
44905200 - Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA QUARTA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
I - As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência
(Anexo I) do Edital.
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CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do
Termo de Referência (Anexo I);
II - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;
III - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste contrato, sujeitando-se às sanções nele
estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;
IV - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução
contratual;
V - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
VI - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos e a outros bens de
propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante
e em decorrência da execução contratual;
VII - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O
CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como
condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;
VIII - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a
quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;
IX - Manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas bem como com todas as condições de habilitação exigidas na ocasião do Pregão;
X - Prestar, sob sua integral responsabilidade, os serviços contratados, com emprego de mão-de-obra
qualificada sem custo adicional;
XI - Responsabilizar-se pela garantia dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho;
XII - Garantir que todos os serviços sejam executados por técnicos especializados e treinados nas
respectivas especialidades, gerenciando-os de forma eficaz;
XIII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios na execução dos serviços no prazo máximo de 06 (seis) horas, a
partir da comunicação efetuada pela Contratante;
XIV - Responsabilizar-se pelos eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na
prestação dos serviços, respondendo integralmente pelo ônus decorrente de sua culpa ou dolo, o que não
exclui nem diminui a responsabilidade pelos danos que se constatarem, independentemente do controle e
fiscalização exercidos pelo Município de Camutanga;
XV - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e
prepostos, quando nas dependências do CONTRATANTE ou em qualquer outro local onde estejam
exercendo atividades relacionadas ao objeto desta licitação, devendo adotar as providências que, a
respeito, exigir a legislação em vigor;
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XVI - Responsabilizar-se, inteiramente, pelo deslocamento dos empregados para o local de realização dos
serviços;
XVII - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por seus técnicos
durante a execução dos serviços, ainda que nas dependências da Contratante;
XVIII - Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do
CONTRATANTE;
XIX - Encaminhar ao CONTRATANTE antes da data de início da realização dos serviços, relação nominal
dos empregados que atuarão junto ao Município de Camutanga, indicando o CPF e a atividade contratada
em que atuará;
XX - Manter os empregados devidamente identificados por meio de crachá, quando em trabalho nas
dependências do CONTRATANTE;
XXI - Comunicar as ocorrências que influenciem no gerenciamento dos privilégios de acesso
a sistemas, informações e recursos do CONTRATANTE, na eventualidade de tais privilégios
necessitarem ser revistos, modificados ou revogados, quando da transferência, remanejamento, promoção
ou demissão de profissionais sob sua responsabilidade;
XXII - Remeter, tempestivamente, ao CONTRATANTE, lista atualizada dos empregados, sempre que
houver substituição, indicando o CPF e a atividade contratada em que atuará;
XXIII - Obedecer, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança;
XXIV - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;
XXV - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e
pagamento;
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
I - Publicar o extrato deste contrato no seu Diário Eletrônico;
II - Orientar a execução dos serviços, definindo o calendário de execução, horários e demais condições;
III - Receber o objeto deste contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado
pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 005/2021, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;
IV - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias,
inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências
que a seu critério exijam medidas corretivas;
V - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;
VI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
VII - Acompanhar e fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas;
VIII - Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
IX - Contatar a CONTRATADA quando houver verificação de irregularidades posteriores à
execução dos serviços, para promover a regularização;
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X - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados neste contrato, comunicando à
CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;
XI - Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura quando não houver
atendimento às solicitações de correções de irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
XII - Encarregar-se dos estágios das despesas oriundas do presente procedimento licitatório, quais sejam,
empenhamento, liquidação e pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA/ DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL / DO REAJUSTE
O contrato terá validade até 31 de dezembro de 2021 contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ocorrer prorrogação nos termos do Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. Os preços contratados
somente poderão ser reajustados em caso de renovação contratual, e depois de decorridos 01(um) ano da
assinatura do contrato, mediante a formalização de Termo Aditivo, utilizando-se como índice o IPCA,
publicado pelo IBGE.
CLÁUSULA OITAVA – RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE indicará servidor para acompanhar a execução do contrato, que atestará o
recebimento provisório e definitivo da execução contratual.
§ 1º O objeto será recebido:
I - Provisoriamente, para verificação da conformidade dos serviços com as especificações exigidas pelo
CONTRATANTE;
II - Definitivamente, após conferência e verificação da conformidade dos serviços com as especificações e
quantidades constantes na proposta apresentada, e sua consequente aceitação, em até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento provisório.
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos
serviços prestados, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
§ 3º Caso o objeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, bem como
não atenda ao contido no contrato, será o mesmo rejeitado, caso em que terá a CONTRATADA o prazo de
06 (seis) horas, contadas a partir do recebimento do comunicado expedido pelo CONTRATANTE, para
sanar os problemas detectados e, se for o caso, substituir o objeto. A CONTRATADA é obrigada a reparar,
corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, materiais relacionados a boa
execução dos serviços, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.
§ 4º O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas das Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002, respondendo cada uma pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
§ 5º Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, permitida
a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O
representante do CONTRATANTE, sob pena de responsabilização administrativa, registrará em sistema
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em 10 (dez) dias corridos para
a adoção das medidas convenientes.
§ 6º A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão competente.
CLÁUSULA NONA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e recebimento
definitivo do objeto, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação. O
adimplemento está condicionado à juntada simultânea dos seguintes documentos:
I - Nota fiscal eletrônica original da CONTRATADA devidamente atestada por servidor designado pela
Secretaria do CONTRATANTE;
II - Certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e FGTS;
III - 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 12.440/2011;
§1º Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos como
condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de
vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
§2º O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos
relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e
recolhidos diretamente ao poder público competente.
§3º As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o pagamento
sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA, devidamente identificada pelo número de
inscrição no CNPJ constante deste contrato.
§4º Estando autorizada pelos Órgãos de Fazenda Estaduais ou Municipais a emitir notas fiscais
eletrônicas em suas respectivas áreas de atuação, a CONTRATADA deverá enviar em formato PDF, os
documentos hábeis de comprovação das despesas (notas fiscais), recibos, certidões de regularidade,
mapas de medição, conforme o caso.
§5º Os pagamentos serão feitos por meio de transferências bancárias emitidas pelo Setor de Financeiro
do Município de Camutanga, exclusivamente para crédito direto em qualquer tipo de conta bancária
informada pela CONTRATADA.
§6º O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, devidamente apuradas em processo administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que
configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea “d”, e § 5º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
§ 1º Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser acompanhada de comprovação
da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de
demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, e, caso aprovada, deverá ser formalizada
por meio de aditamento ao contrato.
§2º 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 IPCA/IBGE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos
e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES
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O cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo sujeitará a CONTRATADA à
aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002.
§ 1º As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a CONTRATADA às
seguintes sanções:
I - Multa, observados os seguintes limites máximos:
a) pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 0,25% a 1% do valor
global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido, até o limite
de 10% do valor de referência;
b) pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do
prazo estipulado: 1% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não
cumprido;
c) pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir falhas na execução do
objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% a 1% do valor global
contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido;
d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto contratual, entendendo-se
como recusa a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição:
2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido; Federais
nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global do contrato, ou do valor
contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento.
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais nos
8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento convocatório
e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global do contrato, ou do valor contratual
remanescente ainda não cumprido, para cada evento.
II - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Camutanga, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da
CONTRATADA que 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.
§ 2º A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de:
I - Atraso injustificado na execução do contrato;
II - Inexecução total ou parcial do contrato.
§ 3º O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao
do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o atraso for
superior a 5 (cinco) dias.
§ 4º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.
§ 5º O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos pelo
CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente.
§ 6º Objetivando evitar dano ao Erário, o Gestor Público poderá adotar medida cautelar para suspender o
pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser aplicada até o término do
processo administrativo.
§ 7º A competência para a aplicação das sanções é atribuída à Prefeita do Município de Camutanga.
§ 8º As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de interposição
de recurso.
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§ 9º Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei Federal nº 8.666/1993.
§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo
próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º A rescisão deste contrato poderá ser:
I - Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII
do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 5 (cinco)
dias corridos;
II - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, nos casos
dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;
III - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
§ 3º A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade máxima do CONTRATANTE.
§ 4º A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação do extrato no Diário Eletrônico do
CONTRATANTE - Diário Oficial dos Municípios (AMUPE).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA
Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão Eletrônico nº
004/2021, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA.
§ 1° A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Processo Licitatório nº
017/2021, Pregão Eletrônico nº 005/2021, e a regularidade com os tributos federais, estaduais e
municipais pertinentes, CNDT, INSS e FGTS.
§ 2° Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONTAGEM DOS PRAZOS
Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/1993, na contagem dos prazos estabelecidos neste
contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos
referidos neste contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– COMUNICAÇÕES
Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas por escrito
e só assim produzirão seus efeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE DOS ATOS
Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE, no prazo
de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – TERMO ADITIVO
Qualquer medida que implique alteração de direitos e obrigações aqui pactuados será formalizada por
termo aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – TOLERÂNCIAS
Quaisquer tolerâncias entre as partes, observando-se a razoabilidade e o interesse público, não
importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais
permanecerão íntegras.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, o foro competente para dirimir dúvidas ou
litígios decorrentes deste contrato é a Comarca da Cidade de Camutanga, Estado de Pernambuco, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por si e seus
sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Camutanga, _____/__________/ 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
CONTRATANTE
TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA

________________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Sócio Administrador
CPF nº.
CONTRATADO

TESTEMUNHA
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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