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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 

 
 

A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE/CAMPUS PETROLINA, por meio da 
Comissão de Licitação nomeada pela Portaria SAD nº 727/2013 de 06 de junho de 2013, 
torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR 
PREÇO por ITEM, para aquisição de materiais conforme objetos exigidos no pregão nº 
001/2013 e seus Anexos.  
 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 
I - Termo 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; 
 
A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, no que couber pela Lei Estadual     
nº 12.996, de 17 de março de 2006, e pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 23 de setembro de 
2013 às 9 (nove) horas, na sala da CSPL na UPE / Campus Petrolina, Av. Cardoso de 
Sá, S/N Campus Universitário – Vila Eduardo, CEP: 56328-500 Petrolina-PE, e será 
conduzida pela pregoeira, com auxílio da equipe de apoio. 
As propostas de preços, eventualmente encaminhadas pelos Correios ou 
transportadoras, só serão consideradas para efeito de participação na presente 
licitação, quando recebidas pelo UPE / CAMPUS PETROLINA até a data e hora supra. 
 
 
1. OBJETO 
O objeto do presente Pregão consiste na aquisição de materiais elétricos para consumo da 
UPE / Campus Petrolina, conforme especificações constantes no Anexo I do presente 
edital. 
 
2. ENVELOPES 
 
2.1. Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem 
para participar do certame. 
 
2.2. As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 
dois envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
UPE / CAMPUS PETROLINA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013  
Aquisição de Materiais Elétricos para Consumo da UPE / CAMPUS PETROLINA 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
UPE / CAMPUS PETROLINA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013  
Aquisição de Materiais Elétricos para Consumo da UPE / CAMPUS PETROLINA 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 
 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas em decorrência do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
PROGRAMA DE TRABALHO: 4399 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
 
 
4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que detenham atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
 
4.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 
a) empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela UPE. 
b) empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 
c) pessoas físicas e entidades sem fins lucrativas em função da incompatibilidade do 
objeto da presente licitação com a natureza jurídica dessas pessoas. 
 
5. CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 
5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Tratando-se de representante legal, registro comercial no caso de empresa individual e, 
em caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, devidamente 
registrados na Junta Comercial; 
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 
reconhecida do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno 
atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, 
que comprovem os poderes do mandante para a outorga. 
 
5.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 
 
5.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
 
 5.4. As empresas interessadas em participar do certame que não apresentarem nenhum 
dos documentos referidos no subitem 5.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção 



 
 

 UPE Campus Petrolina-PE  

 
UPE Campus Petrolina-PE 
BR 203, KM 2, s/n. Camp0s Universitário. Vila Eduardo.  
Petrolina – PE. 56.328-900 – CNPJ: 11.022.597/0010-82 
FONES: (87)3866-6470 FAX: (87) 3866-6502 

 
  

de interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será 
considerada como única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope 1). 
 
5.5. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante 
apresentação da seguinte documentação: 
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
II – empresas não optante pelo Sistema Simples de Tributação: 
d) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 
123/06; 
e) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
f) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– CNPJ; 
g) Cópia do contrato social e suas alterações; 
h) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
 
5.6. Os documentos relacionados nos subitens 5.5, para efeito de comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela 
certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 
103, publicado no D.O. do dia 22/05/2007. 
 
5.7. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido nos ANEXOS II ou III deste 
Edital. 
 
5.8. A declaração referida no subitem 5.7 do Edital deverá ser apresentada fora dos 
envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. O licitante credenciado 
na forma do item 5 poderá elaborar a referida declaração no início da sessão. 
 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e 
rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo 
representante legal do licitante. 
 
6.2. A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
a) Razão Social e CNPJ, endereço, número telefone, fax e e-mail; 
b) Número do Processo Licitatório e do Pregão; 
c) Descrição das características dos produtos deverá atender ao disposto no Anexo I, 
informando a marca e referência quando existir, aos quais ficará vinculado, com vista a 
comprovar a compatibilidade das informações com as especificações técnicas; 
d) Preço unitário e total por item e total por lote, em real, expressos em algarismo e por 
extenso. Prevalecerá, em casos de divergência entre o preço total do item e o produto 
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entre o preço unitário do item e a quantidade, o valor ofertado como preço unitário. No 
caso de divergência entre o valor total do lote e a soma dos valores totais dos itens, 
prevalecerão os valores dos itens. Havendo divergência entre o valor em algarismo e o 
valor por extenso, será considerado o valor por extenso; JULGAMENTO, POR ITEM. 
e) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 
envelopes; 
f) Prazo de entrega do objeto será de até 7 (sete) dias úteis, a contar da data do 
recebimento, pelo licitante vencedor, da CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO; 
g) As condições de garantia do fabricante não poderão ser inferiores a 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de entrega definitiva. 
 
6.3. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
6.4. Devem estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, 
inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o 
fornecimento do objeto. 
 
6.5. Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes 
na proposta de preços que não impedem a caracterização do produto ofertado e o 
seu fornecimento nos termos desta licitação, não ensejarão a desclassificação. 
 
7. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. As empresas poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para 
a prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição 
de recursos. 
 
7.2. Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 
imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas 
pela Comissão de Licitação, a partir do original. As cópias reprográficas ficarão retidas no 
processo. 
 
7.3. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações, e, em caso de não 
apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 
mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se 
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no 
momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
7.4. Para habilitação serão exigidos, os seguintes documentos: 
 
a) Registro comercial no caso de empresa individual, em caso de sociedade empresária, 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da última alteração 
contratual ou consolidação contratual, devidamente registrados na Junta Comercial, e no 
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caso de  sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 
administradores; 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de 
Dívida Ativa da União, unificada ou não), Estadual e Municipal; 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito 
–CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF); 
d) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial expedida dentro de um prazo 
máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento do pregão, 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no 
documento; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.440/11; 
f) Declaração do licitante de não possuir em seu quadro de funcionários, empregados 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos (cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, e art. 27, V, da 
Lei n° 8.666/93); 
g) Documento(s) comprobatório(s) de que a pessoa que assinou a declaração exigida no 
subitem “f” deste subitem 7.4 tem poderes para tal. 
 
7.5. A exigência de apresentação de quaisquer documentos elencados nas alíneas “b”, 
“c”, “d” e “e” do subitem 7.4 pode ser suprida pela apresentação do Cadastro de 
Fornecedores, emitido pelo CADFOR da SAD -  Secretaria de Administração do Estado de 
Pernambuco, desde que no mesmo conste o documento em substituição no prazo de 
validade. 
 
7.6. Todos os documentos exigidos no subitem 7.4 e o documento de substituição 
previsto no subitem 7.5 deverão constar no envelope de habilitação. Na ausência da 
declaração exigida na alínea “f” do item 7.4, o licitante credenciado de acordo com o item 
5 poderá elaborá-la na sessão. 
 
7.7. Os documentos referenciados na alínea “a” no subitem 7.4, não precisarão constar 
do envelope “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão. 
 
7.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. A ausência da apresentação de documentação de 
regularidade fiscal será entendida como restrição à mesma, bem como tal irregularidade 
poderá ser verificada, pelo pregoeiro, na sessão por meio de consultas a sites oficiais. 
7.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, 
às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 2 (dois) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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7.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.8.1, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
 
8. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
 
8.1. No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
 
8.2. Finalizada a fase de credenciamento, só serão recebidos os envelopes de habilitação 
e proposta dos licitantes credenciados, assim entendida as empresas que não se 
enquadrarem no item 4.2 e apresentarem a documentação constante do item 5 deste 
edital. 
 
8.3. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de 
Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 
 
8.4. O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor 
preço e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo 
motivadamente a respeito. 
8.4.1 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital e 
seus Anexos; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Que apresentem preço manifestamente inexeqüível. 
 
8.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
8.6. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor 
preço global. 
As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
a) seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquele; 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes; 
c) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição 
da seqüência de lances, com a participação de todas as licitantes. 
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8.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor. 
 
8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,50 
(cinquenta centavos) 
 
8.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. O Pregoeiro fará, então, a classificação das 
propostas dos licitantes que efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
8.10. Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro verificará a existência de direito de 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, na 
forma dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, adotando-se os seguintes 
procedimentos: 
 
8.10.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
8.10.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superior ao menor preço. 
 
8.10.3. Verificado o empate na forma do subitem 8.11.2, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
até então de menor valor, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
8.10.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
8.10.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 8.10.3 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do subitem 8.10.2 deste edital, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 
 
8.10.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.10.2 
deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
 
8.10.7. Na hipótese da não-contratação de micro ou pequenas empresas nos termos 
previstos nos subitens 8.10.3 e 8.10.4, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente de menor preço. 
 
8.11.A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
constante do processo. Será desclassificada a proposta de preços com valor superior a  
R$ 21.371,82 (vinte um mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos). 
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8.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
 
8.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, na forma do subitem 8.12, será 
aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
8.14. O Pregoeiro decidirá pela habilitação da empresa da oferta de menor preço. Na 
apreciação dos documentos de habilitação, poderão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, não sendo imputada a UPE / 
CAMPUS PETROLINA responsabilidade por eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 
 
8.15. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 
 
8.16.Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor do certame. 
 
8.17.É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
8.18.Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de 
verdade real, será permitida a inclusão de documentos necessários para apurar 
fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou 
habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 
 
9. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
9.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias 
consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 
no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante 
vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente. 
 
9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento. 
 
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
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insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10. ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
10.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeito estado, em plenas 
condições de uso e será recebido: 
a) Provisoriamente, pelo almoxarifado, para verificação da conformidade dos materiais 
com as suas especificações; 
b) Definitivamente, pelo almoxarifado após conferência e verificação da conformidade 
dos materiais entregues com as especificações constantes na proposta apresentada e 
condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. 
 
10.2. Local de entrega dos Materiais: Av. Cardoso de Sá, S/N Campus Universitário – 
Vila Eduardo, CEP: 56328-500 Petrolina-PE, de segunda a sexta-feira entre as 10:00 e as 
16:00 horas ou em outro horário, previamente combinado, através dos telefones (87) 
3866.-6488, com o responsável do referido setor. 
 
10.3. O prazo de entrega do objeto será de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da 
data do recebimento da comunicação pelo licitante vencedor, da CARTA DE 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. 
 
10.4. Os materiais deverão ser fornecidos, de forma imediata, em quantidades 
previamente comunicadas, conforme Anexo I (Termo de Referência). 
 
10.5. Os quantitativos propostos deverão ser executados no todo para suprir a 
necessidade de consumo gerenciada pelo almoxarifado. 
 
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1. Para agilizar o pagamento, solicita-se que todos os licitantes realizem cadastramento 
junto a SAD (Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco), no sistema “e-
fisco”. O Cadastro no sistema “e-fisco” não terá efeito sobre a habilitação ou na proposta 
de preços. 
 
11.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, recebimento do objeto, comprovado a manutenção das exigências da 
habilitação e atesto do almoxarifado da conformidade do objeto licitado com o discriminado 
na respectiva Nota Fiscal. 
 
11.3. O crédito se dará através de Ordem Bancária com depósito em conta corrente da 
licitante, ocasião em que será descontada a taxa de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta 
centavos) se a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, tendo em vista a vinculação do UPE / Campus Petrolina ao 
Sistema Corporativo “efisco” do Governo do Estado de Pernambuco. 
 
11.4. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 
 
11.5. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º, da Lei nº 8.666/93. 
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12. FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA 
 
A entrega será fiscalizada por responsável designado pelo UPE / Campus Petrolina, que 
anotará em livro próprio os acontecimentos considerados relevantes, bem como as 
providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa do licitante 
vencedor em saná-las no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 
 
13. PENALIDADES 
 
13.1. 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.  
 
13.2. O Coordenador de Planejamento representará ao Diretor sempre que verificar 
indícios de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 
 
13.3. As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a 
CONTRATADA às seguintes sanções: 
 
I - Multa, nos seguintes termos: 
a) pelo atraso no fornecimento e/ou prestação dos serviços, 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 no fornecimento e/ou em prestar o serviço, 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 o fornecimento e/ou o serviço rejeitado ou corrigir falhas do 
serviço, 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 no fornecimento e/ou na prestação 
do serviço, entendendo-se como recusa prestação do serviço não efetivado 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; 
e)Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis 
Federais 8.666/93 e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratual, para cada evento. 
 
II - Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento 
do sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até cinco anos, do licitante que não 
celebrar o contrato, e do contratado 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. 
 
13.4. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 
I - atraso injustificado na execução do contrato; 
II - inexecução total ou parcial do contrato; 
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13.5. 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. 
 
13.6. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 
penalidades. 
 
13.7. Objetivando evitar dano ao Erário, o Diretor 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. 
 
13.8. A competência para a aplicação das sanções é atribuída ao Diretor da UPE / 
CAMPUS PETROLINA que poderá : 
I – dar impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e 
descredenciamento do sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
II - multa. 
 
13.9. 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 
 
13.10. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento 
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 
 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, 
ou, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar 
situação regular, a UPE / Campus Petrolina poderá convocar, para substituir a Empresa 
vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor 
preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências 
habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público. 
 
14.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
14.3. Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua 
proposta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados, 
da data da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades 
legalmente prevista, bem como na sua desclassificação. 
 
14.4. A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória 
na imprensa oficial serão divulgados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. 
 
14.5. Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os 
documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na sala 
da Comissão de Licitação, localizada na Av. Cardoso de Sá, S/N Campus Universitário – 
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Vila Eduardo, CEP: 56328-500 Petrolina-PE, pelo prazo de 30 dias, findo o qual serão 
destruídos. 
 
14.6. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. Poderão ser utilizados fax [(87) 3866-6502, e-mail 
licitação.upepetrolina@gmail. com ou entrega na Sede da UPE / CAMPUS PETROLINA. 
As respostas a tais esclarecimentos serão disponibilizados exclusivamente na página 
desta Universidade (ww2.upe.br/petrolina). 
 
14.7. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 2 
dias úteis. 
 
14.8. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
14.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
14.10. O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de 
habilitação apresentada na licitação. 
 
14.11. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 
supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do 
Estado de Pernambuco. 
 
14.13. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no 
endereço: ww2.upe.br/petrolina, e ainda, poderá ser consultado e/ou retirado na sala do 
Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio, os quais prestarão todos os esclarecimentos 
solicitados pelos interessados neste Pregão, estando disponível para atendimento nos dias 
úteis, das 8:00 às 12:00 horas, na Av. Cardoso de Sá, S/N Campus Universitário – Vila 
Eduardo, CEP: 56328-500 Petrolina-PE, nesta Cidade ou pelo telefone (87) 3866-6471- e 
fax (87) 3866-6502. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas 
exclusivamente no endereço eletrônico do UPE / CAMPUS PETROLINA acima 
mencionado. 
 
 
Petrolina-PE, 19 de setembro de 2013. 
 
 
Anne Carinne da Costa Silva 
Pregoeira 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitação.upepetrolina@gmail
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 

 
 
1 - OBJETO 
 
Aquisição de Materiais Elétricos para atendimento das necessidades da UPE /Campus 
Petrolina, conforme especificações contidas no item 2. 
 
2 – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORMA DE ENTREGA 
Os materiais a serem adquiridos deverão atender aos seguintes requisitos mínimos: 

Item 
Código            
e-fisco 

Descrição 
Unid. 

Medida 
Quant. 

Valor 
Unit. 

TOTAL 

01 235628 - 7 
ARMACAO PRES BOW - EM ACO, TIPO COMUM, PARA 01 
ISOLADOR, COM ROLDANA 

Unid. 16 9,28 148,53 

02 91548 - 3 
ARRUELA PARA ELETRODUTO - DE ALUMINIO, NA BITOLA 
DE 2 POLEGADAS 

Unid. 2 2,10 4,20 

03 150715 - 0 
BASE PARA RELE FOTOELETRICO - EM PVC, DE 1000 
WATTS 

Unid. 20 8,33 166,60 

04 375649 - 1 
BRACADEIRA - TIPO D,COM DIAMETRO DE 2" 
POLEGADAS,CONFECCIONADA EM FERRO 

Unid. 6 3,24 19,42 

05 34285 - 8 
BRACADEIRA - TIPO -U, COM DIAMETRO DE 1 1/2", 
FABRICADA EM FERRO GALVANIZADO 

Unid. 150 1,18 177,00 

06 91521 - 1 
BUCHA PARA ELETRODUTO - DE ALUMINIO, NA BITOLA DE 
2 POLEGADAS 

Unid. 2 2,29 4,59 

07 375646 - 7 
CABO ELETRICO - DE ALUMINIO XLPE,3+1 X 25 MM2,CAPA 
EM PVC,750V,QUADRUPLEX,PRETA 

MT 360 12,65 4.552,80 

08 16491 - 7 
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 2 X 4,0 MM2, CAPA 
PLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 
450/750 V, CABO TIPO < PP >, NA COR PRETA 

MT 150 5,03 754,50 

09 16414 - 3 
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4,00 MM2, CAPA 
TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO 
DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR AZUL 

Pça 3 150,67 452,00 

10 16418 - 6 
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4,00 MM2, CAPA 
TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO 
DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR VERDE 

Pça 3 150,67 452,00 

11 16415 - 1 
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4,00 MM2, CAPA 
TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO 
DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR VERMELHA 

Pça 3 150,67 452,00 

12 258418 - 2 
CABO ELETRICO - DE COBRE,2X2,5 MM2,750V,CABO 
FLEXIVEL,PRETO 

MT 20 3,19 63,80 

13 146942 - 8 
CONDUITE - DE PVC (MANGUEIRA), NA COR PRETA, COM 
DIAMETRO DE 1", MEDINDO 50M, COM ESPESSURA NA 
PAREDE DE 2MM 

MT 400 1,96 784,00 

14 188886 - 2 

CONECTOR - DE LIGA DE COBRE, PARA DERIVACAO 
ELETRICA EM ILUMINACAO PUBLICA E ENTRADA DE BAIXA 
TENSAO, COM CONEXAO ATRAVES DA PERFURACAO DO 
ISOLANTE, DE PRINCIPAL 16 A 95MM- E DERIVACAO 4 A 
35MM- 

Unid. 25 9,70 242,50 
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15 292243 - 6 

CONJUNTO DE ATERRAMENTO PARA CABO COAXIAL 
DIELETRICO - TAMANHO: BITOLA 1.5/8 POLEGADAS,TIPO: 
ABRACADEIRA,MATERIAL: EM COBRE,COMPRIMENTO: 1,0 
METRO 

Unid. 6 16,50 99,00 

16 175843 - 8 

CURVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC, PARA SER 
UTILIZADO EM TUBULACAO DE INSTALACAO ELETRICA, 
COM BITOLA DE 1"1/2", FORMANDO UM ANGULO DE 180 
GRAUS 

Unid. 40 6,82 272,80 

17 162926 - 3 

CURVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC, PARA SER 
UTILIZADO EM TUBULACOES DE INSTALACOES 
ELETRICAS, COM BITOLA DE 2", FORMANDO UM ANGULO 
DE 90 GRAUS 

Unid. 1 5,79 5,79 

18 375647 - 5 

CURVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC,PARA SER 
UTILIZADO EM TUBULACOES DE INSTALACOES 
ELETRICAS,ROSCAVEL COM BITOLA DE 1 
POLEGADA,FORMANDO ANGULO DE 90 GRAUS 

Unid. 1 2,29 2,29 

19 375648 - 3 

CURVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC,PARA SER 
UTILIZADO EM TUBULACOES DE INSTALACOES 
ELETRICAS,ROSCAVEL COM BITOLA DE 2 
POLEGADA,FORMANDO ANGULO DE 180 GRAUS 

Unid. 1 9,13 9,13 

20 276703 - 1 
DISJUNTOR - EM TERMOPLASTICO,20 
AMPERES,MONOPOLAR 

Unid. 6 7,61 45,64 

21 276696 - 5 DISJUNTOR - EM TERMOPLASTICO,50 AMPERES,TRIPOLAR Unid. 1 51,27 51,27 

22 358513 - 1 
ELETRODUTO - PARA SER UTILIZADO EM PASSAGEM DE 
CONDUTORES ELETRICOS,DE PVC RIGIDO,COM BITOLA 
DE 2 POL,DO TIPO ROSCA 

Unid. 3 19,99 59,97 

23 194523 - 8 
ELETRODUTO - PARA SER UTILIZADO PARA PASSAGEM 
DE CONDUTORES ELETRICOS, DE PVC RIGIDO PRETO, 
COM BITOLA DE 1.1/2" POL, DO TIPO LISO 

MT 250 14,02 3.504,17 

24 226231 - 2 
ELETRODUTO - PARA SER UTILIZADO PARA PASSAGEM 
DE CONDUTORES ELETRICOS, DE PVC, COM BITOLA DE 
1", DO TIPO ROSCAVEL 

Unid. 30 7,96 238,90 

25 190016 - 1 
ESPELHOS PARA TOMADAS - EM TERMOPLASTICO, NO 
FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCO GELO, NO 
TAMANHO 2X4, DE SOBREPOR, PARA TOMADA 

Unid. 40 2,70 108,00 

26 193108 - 3 
FITA ISOLANTE - ANTI-CHAMA, DE BAIXA TENSAO, 19MM 
X20M 

Unid. 12 4,24 50,88 

27 199822 - 6 
FOTOCELULA - REDONDA, PLASTICO, PARA POSTE DE 
ILUMINACAO, 1500 WATTS 

Unid. 20 16,55 331,00 

28 372428 - 0 
ISOLADOR ELETRICO - DE PORCELANA,TIPO ROLDANA, 
TAMANHO 76 X 79MM,PARA REDE TRIFASICA 

Unid. 16 3,83 61,23 

29 189940 - 6 
LACRE DE SEGURANCA - DE PLASTICO, TIPO ESPINHA DE 
PEIXE, PARA MALOTE 

Pc 6 10,00 10,00 

30 177467 - 0 
LAMPADA FLUORESCENTE - CIRCULAR, 150W/220V, 
ROSCA 

Unid. 20 29,90 598,00 

31 230746 - 4 
LAMPADA_VAPOR DE SODIO - EM FORMATO TUBULAR, 
COM POTENCIA NOMINAL DE 250W, E ENCAIXE DA 
LAMPADA (SOQUETE) E-40 

Unid. 20 29,43 588,67 

32 28606 - 0 
LAMPADA_VAPOR DE SODIO - EM FORMATO TUBULAR, 
COM POTENCIA NOMINAL DE 400W-220V, E ENCAIXE DA 
LAMPADA (SOQUETE) ROSCA 

Unid. 1 40,63 40,63 

33 291673 - 8 

LUMINARIA - ABERTA NO FORMATO OVAL, COM BOCAL EM 
LOUCA E-40, PARA 01 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 
DE 400W,COM CORPO EM ALUMINIO E SUPORTE EM TUBO 
GALVANIZADO COM 3/4POL E ANGULO APROXIMADO DE 
135GRAUS, PARA FIXACAO EM POSTE DE ILUMINACAO 
PUBLICA,COM POTENCIA 380VOLTS 

Unid. 20 89,95 1.799,00 

34 200766 - 5 
LUVA - DE PVC, NO FORMATO CILINDRICO, NAS 
DIMENSOES 1", PARA SER UTILIZADO EM TUBULACAO 
ELETRICA E CABOS ELETRICOS 

Unid. 34 1,05 35,59 
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3 - DO RECEBIMENTO E PRAZO DE ENTREGA 
 
Os materiais deverão ser entregues em perfeito estado e com plenas condições de uso. O 
objeto desta licitação será recebido: 
 
a) Provisoriamente, pelo almoxarifado, para verificação da conformidade dos produtos e 
as suas especificações; 
b) Definitivamente, pelo almoxarifado, após conferência e verificação da conformidade 
dos materiais entregues com as especificações constantes na proposta apresentada; 
c) O prazo de entrega do objeto será de até 07 dias úteis, contados a partir da data do 
recebimento da comunicação pelo licitante vencedor, da CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO. 

35 279225 - 7 
LUVA - PVC RIGIDO,NO FORMATO CILINDRO,COM BITOLA 
DE 1 1/2",EM ELETRODUTO 

Unid. 60 2,02 121,40 

36 312233 - 6 
LUVA - PVC RIGIDO,NO FORMATO CILINDRO,COM BITOLA 
DE 2",EM ELETRODUTO 

Unid. 6 3,87 23,20 

37 168477 - 9 
PARAFUSO - REDONDO C/ FENDA E BUCHA, 10MM, 
PAREDE 

Unid. 6 3,26 19,56 

38 74843 - 9 
PARAFUSO PARA PAREDE SEM PORCA - DE FERRO, PARA 
SER APLICADO EM PAREDE,COM BUCHA DE 8MM, DE 
NUMERO 8MM 

Unid. 200 0,30 60,00 

39 26250 - 1 

QUADRO DE DISTRIBUICAO - DE FERRO, PARA ABRIGAR 
12 DISJUNTORES, COM DIMENSOES 50 X 40 X 10 CM, 
DEVENDO SER ENTREGUE COMPLETO (C/ PORTA, 
C/DOBRADICA, C/FECHADURA) 

Unid. 1 225,17 225,17 

40 151028 - 2 
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO - TIPO 
ELETROMAGNETICO, COM PARTIDA RAPIDA, DE 220V, 
COM FATOR DE POTENCIA ALTO, DE 400 W 

Unid. 1 95,85 95,85 

41 315167 - 0 
REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO - TIPO VAPOR DE 
SODIO EXTERNO,COM PARTIDA RAPIDA,DE 220 W,COM 
FATOR DE POTENCIA AUTO,EM 250 W 

Unid. 20 82,23 1.644,67 

42 307470 - 6 

REFLETOR - CONFECCIONADO EM ALUMINIO FUNDIDO,NO 
FORMATO RETANGULAR,SUPORTE EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO,BOCAL E-40, PARA LAMPADA MISTA DE 
160W, 220V 

Unid. 12 41,00 492,00 

43 323505 - 0 

REFLETOR - EM ALUMINIO, A VAPOR DE SODIO,NO 
FORMATO RETANGULAR, ENCAIXE E-40,COM 
FOTOCELULA,COM CAPACIDADE DE 400W,PARA PATIO 
EXTERNO 

Unid. 1 66,63 66,63 

44 166373 - 9 
RELE ELETRICO - EM PLASTICO C/ BASE EM ALUMINIO, 
TIPO ELETRICO, DE 3 VA 50, COM 10 A 16 AMPERES 220V 

Unid. 8 29,90 239,20 

45 377045 - 1 
SERRA COPO - ACO CARBONO,1 POL,COM 18 
DENTES,25,00MM 

Unid. 1 23,13 23,13 

46 377044 - 3 
SERRA COPO - ACO CARBONO,2 POL,COM 36 
DENTES,51,00MM 

Unid. 1 49,30 49,30 

47 151036 - 3 
TARRAXA - DE FERRO POLIDO, TIPO MANUAL, PARA PVC 
DE 2", PARA FAZER ROSCA EM CANO PVC 

Unid. 1 42,63 42,63 

48 196587 - 5 
TOMADA - DE EMBUTIR, PARA EQUIPAMENTOS 
ELETRICOS, EM TERMOPLAST, 2P+T+U,220V/20A 

Unid. 180 9,03 1.625,40 

49 225426 - 3 
TOMADA - DE PARA SISTEMA X, COM CAIXA, COM 
ESPELHO E PARAFUSOS 

Unid. 60 7,63 457,80 

 
 

TOTAL    21.371,82 
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Local de entrega dos materiais: Av. Cardoso de Sá, S/N Campus Universitário – Vila 
Eduardo, CEP: 56328-500 Petrolina-PE. Os materiais deverão ser entregues em 
perfeito estado e com plenas condições de uso. 
 
6 – DA GARANTIA DOS PRODUTOS 
 
O prazo de garantia dos produtos fornecidos deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de entrega definitiva. Os materiais que apresentarem defeito no 
prazo acima estipulado, deverão ser substituídos de imediato por outros novos, da mesma 
ou superior qualidade, evitando, assim, transtornos e paralisações dos serviços da 
contratante. 
 
7 - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado após o recebimento definitivo do objeto, pelos funcionários do 
almoxarifado, após devidamente atestada a conformidade dos materiais licitados com o 
discriminado na respectiva nota fiscal. 
 
8 – INFORMAÇÕES AOS LICITANTES 
 
Os licitantes poderão contatar pelo e-mail: licitação.upepetrolina@gmail,  pelos telefones 
87 - 3866.6471, para dirimir dúvidas e prestar os esclarecimentos necessários quanto ao 
objeto a ser adquirido, bem como as demais informações pertinentes, relativamente às 
especificações, apresentação de prospectos e prazos de entrega. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
Ao 
UPE / CAMPUS PETROLINA 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 
 
 
 
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) 
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ANEXO III 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 
Ao 
UPE / CAMPUS PETROLINA  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 
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 esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno 

porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto 

nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e que cumprimos 

plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 
 
 
 
 


