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PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Ouricuri, Estado de Pernambuco, e o Pregoeiro, 

designado pela Portaria n° 004/2017, declaram que se acha aberta a Licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, do tipo “menor preço global”, 

objetivando à Contratação de Serviço de Hospedagem (Casa de Apoio), para 

pacientes e acompanhantes do TFD em Recife. 

 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 

 

I – Termos de Referência; 

II – Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 

III – Declaração de cumprimento das condições de habilitação para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

IV –  Planilha Orientadora de Preços; 

V – Minuta de Contrato; 

VI – Declaração de Fatos Impeditivos; 

VII – Declaração de Cumprimento ao Art.º 7º, Inciso XXIII, da Constituição 

Federal 

VIII- Modelo de Proposta de Preços 

 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pela lei complementar n° 

123/2006, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alterações posteriores. 

 

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 02 de junho de 2017, 

12:00 (doze horas), na Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, na 

sede da Prefeitura Municipal, sito na Pça. Pe Francisco Pedro da Silva n°145 centro, 

Ouricuri (PE), e será conduzida pelo Pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio, 

conforme Portaria acima citada. 

 

 

O presente Edital poderá ser adquirido pelos interessados junto à sala da 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ou através do sita: 

www.ouricuri.pe.gov.br. 
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1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa através de 

EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, dos serviços relativos à Contratação de Serviço de Hospedagem (Casa 

de Apoio), para pacientes e acompanhantes do TFD em Recife, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / FONTE DE RECURSOS 

3.1. O valor global máximo do serviço é R$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos 

reais), mensal, conforme Termo de Referência (Anexo I deste edital). 

3.2. Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta licitação correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Programa Atividade: 10.301.1035.2183.0000 

Elementos de Despesas: 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a 

todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, nos seguintes 

termos: 

 

4.2. Como requisito para a participação no Pregão Presencial, o licitante deverá 

declarar, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências previstas neste Edital. 

4.3. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, 

mesmo que tenham restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

 

4.4. Os licitantes enquadrados na condição de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou microempreendedor individual, que pretender utilizar-se das prerrogativas 

asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006, devera apresentar declaração que 

atende aos requisitos do artigo 3º da Lei mencionada. 

 

4.5. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação 

da microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no 

processo licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício 

das referidas prerrogativas. 
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4.6. Será admitida a participação de consórcio, observando-se as normas deste edital, 

conforme art. 33 da Lei nº 8.666/93. 

 

4.7. Ficarão impedidas de participar: 

 

4.7.1. Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo como 

servidor ou empregado da Contratante, observado o disposto no inciso III, do artigo 9º, 

da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93; 

 

4.7.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública ou 

que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com a Administração. 

 

4.7.3. As pessoas enquadradas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93. 

 

É vedada a subcontratação dos  objeto desta licitação relativos à cota reservada. 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1Para fins de credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de 

sociedades civis, o ato constitutivo registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular 

com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preços, interpor recursos ou desistir deles, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os elencados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante 

para a outorga. 

 

c)     Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, 

que não foi declarada inidônea e não estar impedida de contratar com o Poder Público, 

ou suspensa de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, 

e que se compromete a comunicar ocorrência de fato superveniente. (Anexo I). 

 

5.2 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 

 

5.3 Será permitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
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5.4 Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer 

processo de cópia legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração.  

 

5.5     Em se tratando de ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

14.12.2006, e para que possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida 

Lei, é necessário, no momento do Credenciamento acrescentar declaração, conforme 

Anexo II desde edital. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DEHABILITAÇÃO 

 

6.1 O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, utilizando o modelo estabelecido no anexo III deste Edital (Declaração de 

cumprimento das condições de habilitação), assinada por representante legal da empresa 

ou seu procurador com poderes específicos para prestar declarações e com firma 

reconhecida em cartório do assinante. 

 

6.2 A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Preços e de 

Documentos de Habilitação. 

 

6.3 As microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP deverão fazer 

constar, se houver, a restrição a documentação exigida, para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal. 

 

6.4O licitante que não apresentar a declaração exigida no item subitem 6.1 ou apresentá-

la em desacordo com o edital, será descredenciado e não terá os envelopes aceitos pelo 

Pregoeiro. 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

7.1No dia, hora e local indicado no preâmbulo desse edital, os interessados deverão 

apresentar ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, 02 (dois) envelopes distintos e lacrados, 

contendo em um deles os documentos de habilitação, e no outro a proposta de preços do 

licitante, os quais devem ser apresentados conforme orientação abaixo: 

 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE 

PROCESSO LICITATORIO N° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N°004/2017 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
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ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE 

PROCESSO N° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

 

7.2 Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito e, 

tampouco, serão permitidos quaisquer adendos, substituições ou emendas quanto aos 

documentos de habilitação. 

 

7.3 Caso não haja expediente no Edifício Sede da CPL, no dia indicado para a 

sessão de recebimento e abertura dos envelopes, o Pregoeiro designará nova data, sendo 

mantidos o horário e o local preestabelecidos, devendo esta alteração ser publicada 

mediante aviso. 

 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, de forma clara, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal do licitante 

ou por seu procurador. 

8.2. A proposta de preços será elaborada, com base no Modelo de Proposta (Anexo)  

deste edital, e deverá conter: 

8.3 A proposta de preços deverá conter as seguintes informações: 

 

a) Razão social e CNPJ ou os dados do licitante no caso de pessoa física; 

 

b) Número do Processo Licitatório e do Pregão; 

 

c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características 

apresentadas para cada item deverá obedecer à mesma sequência utilizada para 

descrever as especificações exigidas, conforme anexo VII do Edital; 

 

d) Preço unitário e total, em real, do objeto, conforme especificações, entendido o 

preço total como sendo o preço unitário multiplicado pela quantidade solicitada, 

obrigatoriamente em algarismos arábicos e/ou por extenso, prevalecendo, em casos de 

divergência, o produto do valor ofertado como preço unitário por extenso, pela 

quantidade licitada; 

 

e) Preço global em real, expresso em algarismos arábicos e por extenso, entendido 

o preço global como sendo a soma do valor total de todos os itens licitados na planilha; 

 

f) Indicação do produto, marca e o nome de fantasia, quando houver;  
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g) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 

entrega dos envelopes; 

 

8.4      No caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de 

lances, o licitante que apresentar o menor preço final deverá obedecer às seguintes 

regras: 

8.4.1 Adequar a proposta ao lance final ofertado; 

8.4.2      Enviar proposta adequada ao lance, para fins de exame e aceitabilidade do 

preço, para o e-mail indicado no preâmbulo deste edital, ou pelo fax, no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis, após o encerramento do certame; 

8.4.3 Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços 

unitários e totais estimados pela Administração, conforme planilha anexa ao edital. 

8.5 No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é 

facultado a Pregoeira exigir as propostas dos demais classificados, tantos quantos 

necessários, quando pertinente para agilização do procedimento. 

8.6 Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, frete, transporte e 

quaisquer outros custos ou encargos que incidam sobre a prestação do serviço a ser 

executado. 

8.7  Quanto aos tributos e contribuições incidentes sobre os, cada licitante é 

responsável pela informação das correspondentes alíquotas, de acordo com o seu regime 

de tributação. 

8.8 Os valores unitários e totais propostos serão da exclusiva e total 

responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, 

seja para mais, ou, para menos, ressalvadas as ofertas de lances. 

8.9 Existindo divergências no preço global em algarismos e por extenso, prevalecerá 

este último. 

8.10 As descrições dos itens deverão estar em conformidade com o Termo de 

Referência anexo a este Edital. 

8.11 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 

Edital, apresentarem preços inexequíveis na forma da Lei nº 8.666/93, ou contiverem 

irregularidades insanáveis. 
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8.12 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.13 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 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1 Para fins de habilitação neste processo, o licitante que ofertar o menor preço aceito 

pelo Pregoeiro deverá apresentar a documentação comprobatória abaixo discriminada. 

9.1.1 A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

9.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores;  

9.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício;  

9.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

9.1.5 Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 

27, da Lei nº 8.666/93, acordo com modelo estabelecido no Anexo V do Edital. 

9.2 A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consiste em: 

9.2.1 Prova de inscrição e situação ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ). 

 

9.2.2 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através da Certidão 

Negativa de Débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social 

unificadas com a Receita Federal, Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014; e/ou elas 

separadamente, caso estejam dentro dos seus respectivos prazos; 

9.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa 

Econômica Federal; 

9.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de 

Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio 
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ou sede do licitante. Considerando – se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, 

deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

9.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de 

Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do 

domicílio ou sede da licitante; 

9.2.6 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e 

Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

9.3 A documentação relativa à Qualificação Técnica consiste em:  

9.3.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características e quantidades com o objeto da licitação, através de atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados apresentados 

deverão indicar o endereço completo e telefone da empresa ou órgão emitente, 

possibilitando a realização de diligência. Não será aceito pela CPL atestados 

fornecidos por empresas que estejam participando deste processo licitatório. 

 

9.4 A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consiste em: 

9.4.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.5 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia 

acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da equipe de 

apoio da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

9.6 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos 

em substituição aos documentos relacionados neste Edital; 

9.7 Na fase de habilitação, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto Estadual nº 

38.493/2012, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade 

fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 

9.7.1 Havendo restrição na regularidade fiscal das microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativa. 
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9.7.2 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 

contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 

9.7.3 A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

9.7.4 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos 

exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as 

restrições relativas à regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte 

ou microempreendedores individuais, nos termos da lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

10.1 A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei 

nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a 

Lei Complementar nº 123/2006, o Decreto Estadual nº 38.493/2012, e demais normas 

aplicáveis à espécie, inclusive com relação ao procedimento exclusivo para 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual. 

10.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, admitindo-se 

como critério de aceitabilidade os preços compatíveis com os preços dos insumos e 

salários praticados no mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

10.3 A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital, terá início a sessão 

pública do pregão presencial, com o credenciamento e analise das propostas de preços 

recebidas, na forma prevista neste edital, passando a Pregoeira a examinar as propostas. 

10.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado. 

10.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.6 Em caso de empate, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, será  

assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a 

microempresa, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, cuja 

proposta seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada no final dos lances do pregão. 

10.7 Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
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10.7.1 Encerrada a fase de lances, o licitante enquadrado como microempresa, empresa 

de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificado será 

convocado para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no prazo máximo 

de 05 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

10.7.2 Em caso de apresentação da nova proposta, na forma da alínea “a”, será 

examinada a aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação; 

10.7.3 Não sendo apresentada nova proposta, na forma da alínea “a”,ou não ocorrendo 

a contratação, serão convocadas as microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

de empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

10.7.4 O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte 

ou microempreendedor individual; 

10.7.5 No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, empresas 

de pequeno porte e microempreendedores individuais, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no 

item; 

10.7.6 Não ocorrendo à contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos 

requisitos de aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante; 

10.8 Encerrada a fase de lances, o licitante que apresentar o menor preço final 

deverá encaminhar a proposta adequada ao lance final, na forma prevista neste Edital no 

item referente à proposta. 

10.9 Decidida a aceitação da proposta, a Pregoeira dará início à fase de 

habilitação do licitante autor da melhor oferta, com a verificação da documentação 

exigida neste Edital para habilitação. 

10.10 Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

10.11 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitarias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

10.12 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-à o disposto no item anterior. 
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10.13 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 

10.14 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 

demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo 

das demais formas de publicidade. 

11 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação na Imprensa Oficial. 

12 DA DILIGÊNCIA 

12.7 A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição 

de preços unitários de e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários; 

12.8 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado a Pregoeira ou 

autoridade superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam 

constar originalmente da proposta. 

13 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade,        devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura das propostas, devendo a Administração julgar e responder a 

impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do 

art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

13.2 Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar, o 

pedido até o segundo dia útil que anteceder a abertura das propostas, no horário das 

08:00 às 13:00 horas. 

13.3  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 

do processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

13.4  A decisão da Pregoeira sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao 

licitante interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura 

das propostas, podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura. 

13.5 Após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante inconformado com o 

resultado poderá manifestar, imediata e motivadamente, ao final da sessão pública, a 

intenção de recorrer contra decisões da Pregoeira, com o registro da motivação do 
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recurso, sendo-lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias para apresenta as razões 

do recurso, que devem ser enviados para a Pregoeira. 

13.5.1 Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.6 A falta de manifestação imediata e motivadamente, importará a decadência do 

direito de recurso, e a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante 

vencedor. 

13.7 As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do 

Pregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, 

nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado para decisão final. 

13.8 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

13.9 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação ao licitante vencedor. 

13.10 Não serão conhecidos recursos e impugnações apresentados fora do prazo e 

horário legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. 

13.11 Verificada a regularidade dos procedimentos, a Pregoeira encaminhará o 

processo à autoridade competente para a homologação. 

13.12 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 

convocado para assinar o contrato no prazo definido neste Edital. 

 

 

14 DO CONTRATO 

14.1 DA FORMALIZAÇÃO 

14.1.1 A empresa vencedora do certame terá o prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir 

da convocação, para assinar o Contrato. 

14.1.2 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação 

das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 
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14.1.3 No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer 

representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes 

expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.  

14.2 DA VIGÊNCIA  

14.2.1 O contrato terá vigência da data de sua assinatura ate o dia 31 de dezembro de 

2017, respeitando a vigência dos créditos orçamentários nos termos do art. 57, da Lei nº 

8.666/93, podendo ser prorrogado por excepcional interesse da administração.  

14.3 DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.3.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 

contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93; 

14.3.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

14.3.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando 

cabível. 

14.3.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

14.4 DO PAGAMENTO 

14.4.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data de 

realização dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido 

atesto do servidor responsável pelo acompanhamento da execução do contrato; 

14.4.2 O pagamento será efetuado através de ordem bancária contra a instituição 

bancária indicada pela Contratada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura 

discriminativa, devidamente atestada pelo setor competente do órgão, no prazo indicado 

no item anterior, a contar da data de entrega do material/prestação dos; 

14.4.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação; 

14.4.4 O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na 

forma prevista neste instrumento convocatório; 

14.4.5 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  
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14.5 DO REAJUSTE 

14.5.1 Não será concedido reajuste durante o prazo de vigência contratual, em virtude 

da periodicidade inferior a 01 (um) ano; 

14.5.2 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua 

execução.  

14.6 DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.6.1 Os serviços serão executados de acordo com o Termo de Referência, e 

observando-se as disposições contratuais, conforme minuta anexa a este edital. 

14.7 DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.7.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido provisoriamente pelo 

responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização e, definitivamente, por servidor ou 

comissão designada pela autoridade competente após a comprovação de que os 

fornecimentos foram executados de acordo com o edital e anexos. 

14.7.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 

empresa pela correta prestação dos serviços, nem ético-profissional pela prefeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

15 DAS PENALIDADES 

15.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor total do contrato ou sobre o valor total adjudicado, sem prejuízo das 

demais penalidades previstas legalmente. 

15.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado na 

execução do objeto desta licitação, a Administração poderá, nos termos dos artigos 86 e 

87 da Lei nº 8.666/93, devidamente garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, 

de 1% (um por cento) do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o 

limite de 10% (dez por cento);  
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b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço;  

c) pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia 

da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do 

contrato, por dia decorrido; 

d) pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 

10% (dez por cento) do valor mensal do contrato; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, 

ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por 

cento) do valor mensal contratado, para cada evento. 

III - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a contratada ressarcir a contratante, pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

15.3 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração Municipal de Floresta, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no contrato e 

demais cominações legais.   

15.4 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 

corridos a contar da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, 

cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão 

contratual.  

15.5 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada 

vista do processo. 

15.6 Fica o ente público contratante, autorizado, após regular processo 

administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo valor 
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das multas mediante subtração do valor da garantia contrato, caso esta tenha sido dada 

em dinheiro. 

15.7 Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia 

contratual de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração 

exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa Municipal. 

15.8 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, conforme 

determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 

8.666/93. 

16.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis; 

16.3 A participação do licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos 

deste Edital.  

16.4 Os interessados poderão formular consultas, solicitar informações e obter 

esclarecimentos, sempre por escrito dirigindo-se a Comissão Permanente de Licitação 

de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, no endereço constante 

deste edital até 02 (dois) dias úteis antes da abertura do certame.  

16.5 A Pregoeira responderá através de comunicado eletrônico, até um dia útil antes 

da data limite de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação, definido no 

Edital.  

16.6 A Comissão de Licitação/Pregoeiro não se responsabilizará por informações que 

não lhe forem entregues ou que forem apresentadas em desacordo com este item. 
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16.7 As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser 

apresentadas por escrito, diretamente à Comissão de Licitação/Pregoeiro, no horário de 

08:00 às 13:00 horas e com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a sua 

disponibilização nos termos da lei que rege as licitações. 

 

16.8 Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 8.666/93, Lei 

nº 10.520/2002 e demais normas que regem a matéria. 

17 DO FORO 

17.1 Fica eleito o foro de Ouricuri - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da 

execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

Ouricuri-PE, 22 de maio de 2017. 

 

______________________________ 

Josicelio Costa Amorim 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


