
 
 

 UPE Campus Petrolina-PE  

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

 
  

CONVITE Nº 001/2013 
 

RECIBO 
 

Declaro (amos) para os devidos fins, que recebi (emos), em ____/_____/2013, o Edital e 
anexo da Licitação a ser realizada na modalidade CONVITE, registrada sob o nº 01/2013 
para contratação de empresa especializada na instalação de películas de controle 
solar de filme poliéster com 100% de bloqueio de luz visível, para aplicação em vidro 
liso, na cor fumê, medindo 0,92 x 1,40m (larg. x alt.), não refletiva, a serem instalados  
em dois prédios da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, de acordo com 
as condições e especificações constantes no respectivo Edital e seus Anexos. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus efeitos legais. 

 
Carimbo 

_______________, _____ de ____________ de 2013. 

 

___________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal) 

 

 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 

*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 

 
NOME DA LICITANTE (por extenso): _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
CNPJ: __________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

TEL/FAX: ___________________________E-MAIL (facultativo): ___________________ 
 

 

Obs.: Visando comunicação futura entre a Universidade de Pernambuco e essa empresa, solicitamos preencher este 

recibo de retirada de Edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação por meio do fone/fax (87) 3866-6502 ou na 

sede, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da UPE – Campus Petrolina, situada na Av. Cardoso de Sá, S/N 

Campus Universitário – Vila Eduardo Petrolina – PE, CEP: 56328-500. A não remessa do Recibo exime-nos da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no Edital e quaisquer informações adicionais. 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2013 

CONVITE 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 CONVITE, tipo MENOR PREÇO, para 
contratação de empresa do ramo pertinente ao objeto e que satisfaçam todas as 
exigências do Convite nº 001/2013 e seus Anexos.  
 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 
 
Anexo I: Termo de Referência (Especificações Mínimas); 
Anexo II: Minuta do Contrato; 
Anexo III: Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar; 
Anexo IV: Modelo de Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do Art.7º da CF; 
Anexo V: Modelo de Proposta de Preço; 
Anexo VI: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
 
O certame será regido pelas disposições da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, com suas 
posteriores modificações e pela Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006. 
 
Os envelopes de Habilitação e de proposta de preços deverão ser entregues à Comissão 
de Licitação, até o dia 26 de junho de 2013 às 15:00hs , na sala da Comissão de 
Licitação na UPE localizada na 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, quando terá início a sessão pública de abertura dos primeiros. 
 
As propostas de preços, eventualmente encaminhadas pelos Correios ou 
transportadoras, só serão consideradas para efeito de participação na presente 
licitação, quando recebidas pela UPE/Campus Petrolina até a data e hora supra. 
 
 
1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada na instalação de películas de controle solar de 
filme poliéster com 100% de bloqueio de luz visível, para aplicação em vidro liso, na 
cor fumê, medindo 0,92 x 1,40m (larg. x alt.), não refletiva, a serem instalados em 
dois prédios da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, de acordo com as 
condições e especificações constantes neste Instrumento e Anexos. 
 
 
2. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo previsto para execução do objeto de que trata a presente licitação será de até 25 
(vinte e cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato com a empresa licitante 
vencedora do certame. 
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3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Convite quaisquer licitantes que detenham atividade 
pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 
 
3.2. Não poderão concorrer neste Convite: 
 
a) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Universidade 
de Pernambuco; 
b) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração do Estado de Pernambuco, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
c) Pessoa física ou jurídica alcançadas pelo determinado no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 
 
3.3. É vedado à empresa ganhadora fazer a subcontratação de qualquer atividade que 
componha o objeto desta licitação, exceto nos casos previamente aprovados pela 
UPE/Campus Petrolina. 
 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 440712 
FONTE DE RECURSO: 0101 
PROGRAMA DE TRABALHO: 0078 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
 
 
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta de 
preços em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados: 
 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE / CAMPUS PETROLINA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 01/13 – PL 04/13 
Empresa especializada na instalação de películas de controle solar. 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE / CAMPUS PETROLINA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 01/13 – PL 04/13 
Empresa especializada na instalação de películas de controle solar. 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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6. TRATAMENTO DIFERENCIADO DA LEI Nº 123/2003 
 
6.1 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 optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
 
a) 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. 
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ; e 
d) Cópia do contrato social e suas alterações; 
e) 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. 
 
6.2 Os documentos relacionados para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela 
certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do 
DNRC nº 103, publicado no DO do dia 22/05/2007. 
 
6.3 Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados na sessão inicial, fora dos 
envelopes. 
 
7. HABILITAÇÃO 
 
7.1 As empresas participantes 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 no presente do procedimento licitatório, 
inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa aos mesmos; 
 
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. 
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7.4 Em caso de não apresentação ou deficiência nas informações constantes nos 
documentos emitidos via internet, os mesmos poderão ser obtidos 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. 
 
7.5 Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 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), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 
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 de Situação - CRS); 
d) 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; 
e) Declaração de que não possui, 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 inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme 
art.27, V, da Lei N° 8666/93); 
f) Documento(s) comprobatório(s) de que a pessoa que assinou a declaração exigida no 
subitem “e” deste subitem 7.4 tem poderes para tal; 
 
7.6 Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão 
comprovar, conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembléias 
de diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentação de 
comprovação. 
 
8. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1. A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições 
estabelecidas no presente Edital; apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes 
indicações: 
 
a) Fazer menção ao número deste Convite e conter a razão social da licitante, o CNPJ, 
número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP; 
 
b) Preço global da proposta, em algarismos arábicos e por extenso; 
 
c) Caso haja divergência entre o preço expresso em algarismos e o preço em extenso, 
prevalecerá o preço expresso por extenso. 
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8.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
8.3. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
contados da data de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital. 
 
8.4. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
8.5. Não serão levadas em consideração as PROPOSTAS apresentadas por telex, 
telegrama, fax, internet ou similares. 
 
8.6. Poderão, a critério da COMISSÃO, ser relevados erros ou omissões formais dos quais 
não modifiquem as Propostas e nem resultem prejuízos para julgamento das mesmas ou 
para a UPE / Campus Petrolina. 
 
8.7. Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à 
execução dos serviços, tais como: tributos, fretes, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e outras despesas de qualquer natureza. 
 
8.8. Caso a empresa interessada não queira mandar representante para a reunião de 
abertura, poderá entregar seus envelopes no endereço mencionado no Preâmbulo deste 
Convite. 
 
8.9. O valor máximo da proposta não poderá ser superior R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
para o objeto a ser contratado. 
 
8.10. Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes 
na proposta de preços que não impedem a caracterização do objeto, preço e 
condições da prestação dos serviços nos termos deste convite, não ensejarão a 
desclassificação. 
 
9. JULGAMENTO 
 
9.1 No dia, hora e local designados neste CONVITE a Comissão Permanente de Licitação 
receberá, em envelopes distintos e devidamente lacrados, os documentos exigidos 
para habilitação e a proposta. Os envelopes deverão indicar o número deste CONVITE e 
conter, respectivamente, as indicações "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e 
"PROPOSTA DE PREÇO”, conforme item 5. 
 
9.2 Após o recebimento dos documentos de Habilitação e Proposta de Preço, nenhum 
outro documento será aceito, assim como não se admitirão quaisquer adendos ou 
alterações nos documentos entregues. 
 
 
9.3 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, 
na forma deste Convite, devendo a Comissão de Licitação e licitantes presentes 
rubricarem os documentos apresentados. 
 
9.4 Não serão aceitas propostas com opções. 
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9.5 A proposta cuja inexequibilidade for manifesta ou que apresentar preços excessivos 
será desclassificada, cabendo à Comissão de Licitação justificar os motivos de sua 
decisão. 
 
9.6 As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação. 
 
9.7 Em caso de empate entre propostas, a Licitação será decidida segundo o critério de 
desempate previstos no § 2º do Art. 45, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores 
alterações e o da Lei nº 123/2006. Será assegurado, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
9.8 Entende-se por empate aquelas situações em que o preço final apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superior. 
 
9.9 A nova proposta a ser apresentada pela ME/EPP, no exercício do seu direito de 
preferência, referida no item anterior, será exclusivamente em relação ao preço. 
 
9.10 No caso de empate entre duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será apurada uma nova nota final e adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 9.8 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 9.8 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 9.8 deste edital, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ deste 
subitem, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 
 
9.11 O disposto no subitens 9.10 e suas alíneas somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
9.12 Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem 
desclassificadas, a COMISSÃO poderá conceder prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da 
inabilitação ou desclassificação. 
 
9.13 O resultado desta Licitação será comunicado às licitantes no local da reunião, no 
mesmo dia ou noutro previamente definido ou, caso não estejam todos os presentes, será 
efetuado mediante publicação no átrio das dependências da UPE/Campus Petrolina, 
lavrando-se em ATA todos os atos relativos à sessão. 
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10. PAGAMENTO 
 
10.1 Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, que será conferida e atestada por responsável da UPE/ Campus Petrolina. 
 
10.2. O crédito se dará através de Ordem Bancária com depósito em conta corrente da 
licitante. No depósito será descontada a taxa de R$ 7,50 (sete reais e cinqüenta centavos) 
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Caixa 
Econômica Federal, tendo em vista a vinculação da UPE ao Sistema Corporativo e-fisco 
do Governo do Estado de Pernambuco. 
 
10.3. 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 a proposta de 
preços. 
 
10.4. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 
 
10.5. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua 
execução. 
 
10.6. O pagamento está vinculado aos produtos. Caso não se alcance os produtos com as 
horas previstas, isso não implicará em aumento no custo dos serviços contratados. 
 
 
11. FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização da execução do contrato será feita por servidor designado pela 
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 contratado em saná-las no prazo de até 48 horas. 
 
 
12. SANÇÕES 
 
12.1. 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 8.666/9.  
 
12.2. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente 
justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla 
defesa, serão aplicadas as seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 
I -Advertência; 
 
II -  Multa, nos seguintes termos: 
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a) Pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 
cento) do valor global contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor 
global contratado. 

b) Pela recusa em prestar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor global contratado. 

c) Pela demora em refazer o serviço rejeitado ou corrigir falhas do serviço, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição, 1% (um por cento) do valor global 
contratado, por dia decorrido. 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, 
entendendo-se como recusa prestação do serviço não efetivado nos cinco dias que se 
seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor global contratado. 

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. 

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (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. 
 
12.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 12.2: 
 
I - Pelo descumprimento do prazo de prestação do serviço; 
 
II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação do serviço, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data da rejeição, devidamente notificada; e 
 
III - Pela não execução da prestação do serviço de acordo com as especificações e prazos 
estipulados neste Edital. 
 
12.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, 
às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
 
12.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o 
seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis. 
 
12.6. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida 
ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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13. IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
 
13.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital de licitação, devendo protocolar 
o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 
habilitação, de conformidade com o art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
13.2. Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá ser 
protocolada até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura das propostas, de 
conformidade com o art. 41, § 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
13.3. Dos atos da Administração caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
13.4. As impugnações ou recursos deverão ser entregues, sob protocolo, à Comissão de 
Licitação, no endereço Av. Cardoso de Sá, S/N Vila Eduardo – Petrolina - PE no horário 
das 14 às 18 horas; 
 
13.5. Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo. 
 
 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1Na ocorrência de o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis do recebimento da comunicação de emissão da nota de empenho, ou desistir, de 
qualquer outra forma, da efetivação do objeto que lhe foi adjudicado, UPE / Campus 
Petrolina, sem prejuízo das sanções previstas no item 12 do presente Edital, poderá 
convocar, para substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
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 A adjudicação e homologação do presente certame será divulgado no átrio das 
dependências da UPE/Campus Petrolina. 
 
14.4 Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé,  
UPE/Campus Petrolina comunicará os fatos verificados ao Ministério Público Estadual 
para as providências devidas. 
 
14.5 É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório 
mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o 
autor às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei 
nº8.666/93. 
14.6 A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 
14:00 às 18:00 horas, no Campus da UPE Petrolina, sito à Av. Cardoso de Sá S/N Vila 
Eduardo – Petrolina-PE , ou pelo telefone (0xx87) 3866-6471 e fax (0xx87) 3866-6502, e-
mail: licitacao.upepetrolina@gmail.com 
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14.7 Quaisquer dúvidas de caráter técnico, relacionadas com as especificações do objeto 
licitado, poderão ser esclarecidas junto à Coordenação de Planejamento desta Instituição,  
estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 8 às 12 horas, no Campus da 
UPE Petrolina, sito à Av. Cardoso de Sá S/N Vila Eduardo – Petrolina-PE , ou pelo 
telefone (0xx87) 3866-6471 e fax (0xx87) 3866-6502, e-mail: claudemirojr@gmail.com 
 
14.8 É competente o Foro da Comarca de Petrolina-PE para discussões de litígios 
decorrentes da presente licitação, com renúncia de qualquer outro ainda que mais 
privilegiado. 
 
 

Petrolina-PE, 24 de maio de 2013. 
 
 
 
 
 
ANNE CARINNE DA COSTA SILVA 
Presidente da Comissão 
 
 
MARIA DOS HUMILDES DOS SANTOS 
Membro 
 
JAYME GUEDES VASCONCELOS 
Membro 
 
LUZENITA DOS SANTOS ALVES 
Membro 
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CARTA CONVITE Nº 001/2013 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1 – OBJETIVO 
 
1.1 - A presente solicitação tem por objetivo a prestação de serviços de instalação de 
Película de controle solar de filme poliéster com 100% de bloqueio de luz visível, 
para aplicação em vidro liso, na cor fumê, medindo 0,92 x 1,40m (larg. x alt.), não 
refletiva, a serem instalados em dois prédios da Universidade de Pernambuco, 
campus Petrolina. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 - A aquisição dos serviços abaixo relacionado visa, reduzir a temperatura e claridade 
excessiva causada pelo sol dentro das salas de aula além de impedir a visibilidade para a 
área externa, evitando que haja dispersão dos alunos para o lado de fora da sala. e  
 
 
3 – ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS 
 

Item Especificação Mínima Unid. Quant. 
V. 

unitário 
Valor total 

375624-6 

Película de controle solar de 
filme poliéster com 100% de 
bloqueio de luz visível, para 
aplicação em vidro liso, na cor 
fumê, medindo 0,92 x 1,40m 
(larg. x alt.), não refletiva 

M² 580 34,4827 20.000,00 

 
 
4 – DA ESTIMATIVA 
 
4.1 – O Valor total estimado previsto para aquisição dos materiais/prestação dos serviços 
é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 
5 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
5.1 – O prazo de entrega dos serviços deverá ser de até 25 (vinte e cinco) dias úteis, 
contados a partir da assinatura do contrato. 
 
6- DA GARANTIA DAS PELÍCULAS E DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: 
 

a) Os serviços de instalação das películas deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, 

contados a partir da data de recebimento definitivo, contra possíveis defeitos quanto a 

instalação, como por exemplo, desprendimento das películas, formação de bolhas de ar, etc. 

b) As películas, deverão ser garantidas por no mínimo 1 (um) ano, contados a partir da data de 

recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação quanto a coloração, etc. 
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c) Nesses períodos, a contratada compromete-se a efetuar a correção dos serviços ou substituição 

das películas, no período máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicação oficial 

por parte UPE/Campus Petrolina. 

7 – DO LOCAL DA ENTREGA E APLICAÇÃO 
 
7.1- O serviço deverá ser entregue/instalado nos vidros dos blocos A e B do campus de 
Petrolina, localizado na Av. Cardoso de Sá S/N Vila Eduardo – Petrolina -PE, de segunda 
a sexta feira das 08:00 ás 18:00 hs. 
 
8-DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
8.1- Na forma do que dispõe o art. 73 da Lei n.º 8.666/1993, o recebimento das 
películas instaladas dar-se-á da seguinte forma: 
 

a) Definitivamente, dentro do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados a partir da 

assinatura do contrato, com a nota fiscal, após a verificação de atendimento de cada pedido aos 

termos contratuais estabelecidos. 

8.2- Caso se verifique que não houve o fiel cumprimento às condições e especificações 
estabelecidas no edital, o objeto/serviço NÃO será recebido de forma definitiva. 
 
8.3- O prazo que medeia entre os recebimentos provisório e definitivo não suspende, para 
caracterização de mora, o prazo previsto inicialmente para a entrega e instalação. 
 
9- DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PELÍCULAS 
 
9.1- A fiscalização da entrega/instalação das películas, será acompanhada por funcionário 
da UPE / Campus Petrolina, denominado de “Fiscal”, indicado na forma do art. 67 da Lei 
8.666/1993, que terá a função de promover as avaliações do material entregue e instalado. 
 
9.2 - Insere-se, em especial, no âmbito da atividade fiscalizadora, o poder de rejeitar os 
objetos entregues e instalados pela contratada, caso seja constatado que a sua confecção 
está em desconformidade com as exigências previstas neste edital. 
 
9.3-As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser 
solicitadas à autoridade competente da UPE/Campus Petrolina, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 
 
9.4 -A ação de fiscalização não reduzirá a total responsabilidade da contratada por 
eventuais erros ou omissões das quais decorram prejuízos a UPE/Campus Petrolina ou a 
terceiros. 
 
10 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
10.1. – Ficará por conta da CONTRATADA, a remoção de todo resíduo sólido ou líquido 
decorrente da execução do serviço. 
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10.2.- As despesas com transportes, fretes, impostos, encargos sociais, trabalhistas ou 
previdenciários resultantes desta contratação correrão por conta do contratado, sem 
nenhum ônus ou responsabilidade à UPE/Campus Petrolina. 
 
10.3- Os materiais entregues e instalados em desacordo com as normas estabelecidas no 
edital, e nas especificações contidas na proposta deverão ser revolvidos à CONTRATADA. 
As despesas com remoção/substituição dos mesmos considerados inadequados correrão 
por conta da CONTRATADA. 
 
10.4 - A proponente pode visitar o local da aplicação para fins de verificação das futuras 
instalações. 
 
10.5 - Acaso não visite o local, presume-se que a proponente o conheça, não podendo 
invocar desconhecimento da estrutura existente, assumindo todos os custos e despesas 
daí decorrentes; 
 
10.6 – O serviço deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, 
INMETRO, etc – tendendo-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 
39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
10.7 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
 

a) Se disser respeito à especialização, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
10.8 –Para o ato de contratação da empresa deverá apresentar documentação que 
comprove sua regularidade nos órgãos federais, estaduais municipais, além de estar em 
dia com suas obrigações trabalhistas. 
 
10.9 – Fica a cargo da empresa contratada os encargos e vínculos trabalhistas com seus 
prestadores de serviço, isentando a UPE/ Campus Petrolina de quaisquer ônus gerados 
pelos seus prestadores de serviços bem como obrigações trabalhistas. 
 
10.10 – O material a ser instalado deverá ser novo, não sendo aceitos produtos 
manchados, danificados, com ranhuras, tintados (películas tingidas- segunda linha), e que 
não apresentem resistência superior a um ano.  
 

Petrolina - PE, 13 de maio de 2013. 
 
 
      ELABORADO POR:       GESTOR IMEDIATO: 
ANNE CARINNE DA COSTA SILVA        CLAUDEMIRO JUNIOR 
Assist. Téc. De Gestão Universitária          Coordenador de Planejamento 
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CARTA CONVITE Nº 001/2013 

ANEXO II- MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _________/2013 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO – UPE/ CAMPUS PETROLINA E 
_____________________. 

 
 
 
 
CONTRATANTE: A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – CAMPUS PETROLINA, 

entidade da Administração Pública Indireta do Estado de Pernambuco, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.022.597/0010-82, situada à Av. 
Cardoso de Sá, S/N vila Eduardo Petrolina – PE, neste ato 
representada por seu Diretor, Moises Diniz de Almeida, brasileiro, 
solteiro, residente e domiciliado na cidade de Petrolina-PE, portador do 
CPF nº. 471.172.494-04, nomeado pela Portaria nº 1071/2012  de 17 de 
dezembro de 2012, publicado em 18 de dezembro de 2012. 

 
 
 
 
CONTRATADA: _______________________________________ pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, e 
Inscrição Estadual nº ____________________ com sede na 
________________________________________, na cidade de 
__________________- _____, neste ato representada pelo 
Sr._______________________________, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador de RG nº __________ e inscrito no CPF sob o nº 
________________, residente e domiciliado no endereço 
_________________________, resolvem celebrar o presente Contrato, 
que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 

 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente Instrumento é a contratação de empresa especializada na 
instalação de películas de controle solar de filme poliéster com 100% de bloqueio de 
luz visível, para aplicação em vidro liso, na cor fumê, medindo 0,92 x 1,40m (larg. x 
alt.), não refletiva, a serem instalados em dois prédios da Universidade de 
Pernambuco, campus Petrolina, em conformidade com as condições e especificações 
constantes no Convite nº 001/2013, Termo de Referência e demais anexos, todos 
constantes no Processo Administrativo nº 001/2013. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 
2.1- Uma vez considerados inadequados os materiais, a CONTRADA será notificada a 
substituí-lo, o qual deverá ser procedido no prazo máximo de 72(setenta e duas) horas, 
sob pena de inadimplemento contratual. 
 
2.2 A CONTRATADA obriga–se a entregar os materiais em perfeita harmonia e 
concordância com as normas adotadas pela CONTRATANTE, com especial observância 
dos termos do Instrumento Convocatório e deste Contrato. 
 
2.3 Toda e qualquer alteração e/ou modificação de forma qualitativa ou quantitativa dos 
produtos poderão ser feitas pela CONTRATADA somente com o consentimento expresso 
e por escrito da CONTRATANTE. 
 
2.4 A CONTRADA deverá ainda, aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à aquisição dos produtos, até o 
limite legal, sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de 
aditamento contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO GARANTIA E DA 
VIGÊNCIA 
 
3.1 O prazo de entrega do referido material deverá ser de até 25 (vinte cinco) dias úteis, 
contados a partir da assinatura do contrato.  
 
3.2 O serviço deverá ser entregue/instalado nos vidros dos blocos A e B do campus de 
Petrolina, localizado na Av. Cardoso de Sá S/N Vila Eduardo – Petrolina -PE, de segunda 
a sexta feira das 08:00 ás 18:00 hs. 
 
3.3 –  A garantia das películas e dos serviços de instalação: 
 

a) Os serviços de instalação das películas deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, 

contados a partir da data de recebimento definitivo, contra possíveis defeitos quanto a 

instalação, como por exemplo, desprendimento das películas, formação de bolhas de ar, etc. 

 

b) As películas, deverão ser garantidas por no mínimo 1 (um) ano, contados a partir da data de 

recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação (quanto a coloração, etc). 

 
3.4 A vigência do presente instrumento contratual terá início na data de sua assinatura e 
término no total adimplemento do objeto ou até 31/12/2013. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1 São obrigações da CONTRATANTE, além de outras apresentadas em itens diversos, 
as que seguem: 
 
4.1.1 Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa entregar os itens 
contratados dentro das normas estabelecidas neste Contrato. 
4.1.2 Fornecer os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento do objeto 
contratado. 
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4.1.3 Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato. 
 
4.1.4 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
 
4.1.5 Notificar por escrito a CONTRADA sobre qualquer irregularidade relacionada à 
entrega do objeto contratado, devendo esta se reportar à CONTRANTE no prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis, contadas do recebimento da referida notificação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 São obrigações da CONTRADA, dentre outras já estabelecidas, as seguintes: 
 
5.1.1 Entregar os materiais, desta Licitação, no prazo determinado na cláusula 4.1 e, se 
encontrados irregularidades, não serão recebidos, tendo a licitante o prazo de 72 (setenta 
e duas ) horas para fazer as alterações necessárias, sendo estas executadas às suas 
próprias expensas. 
 
5.1.2 Fornecer todo o material e mão-de-obra especializada necessários à entrega dos 
produtos. 
 
5.1.3 Esclarecer, prontamente, à CONTRANTE sempre que solicitada as questões 
relativas aos trabalhos desenvolvidos. 
 
5.1.4 Verificar e conferir todos os documentos e instruções que forem fornecidas pela 
CONTRATANTE, comunicando a esta, quaisquer irregularidades, incorreções ou 
discrepâncias encontradas. 
 
5.1.5 A CONTRATADA responderá por qualquer prejuízo que seus empregados ou 
prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a servidores desta ou a 
terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, aos reparos e/ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que 
estiver sujeita. 
 
5.1.6 Fica a cargo da empresa contratada os encargos e vínculos trabalhistas com seus 
prestadores de serviço, isentando a UPE/Campus Petrolina de quais quer ônus gerados 
pelos seus prestadores de serviços bem como obrigações trabalhistas. 
 
5.1.7 O material deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, 
INMETRO, etc – tendendo-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 
39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 A despesa decorrente da prestação do serviço, objeto deste Convite, correrá à conta 
dos recursos específicos consignados no Orçamento da UPE / Campus Petrolina – 
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Unidade orçamentária: 440712; Fonte de Recurso: 0101; Programa de Trabalho: 0078; 
Elemento de despesa: 3390.30. 
 
  
CLÁUSULA SETIMA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
7.1 Pelos produtos entregues, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o preço 
constante de sua proposta, em conformidade com as condições fixadas previamente no 
respectivo CONVITE. 
 
7.2 Fica expressamente estabelecido que o preço contratado inclui os custos diretos e 
indiretos concernentes aos produtos serem entregues. 
 
7.3 O valor do presente Contrato é de R$ ________ (valor por extenso) e o seu 
pagamento em favor da licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa, através de transferência bancária. Os pagamentos serão efetuados 
mediante a apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviços, que será conferida e 
atestada por responsável da UPE / Campus Petrolina. 
 
7.4 O crédito se dará através de Ordem Bancária com depósito em conta corrente da 
licitante. No depósito será descontada a taxa de R$ 7,50 (sete reais e cinqüenta centavos) 
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Caixa 
Econômica Federal, tendo em vista a vinculação da UPE ao Sistema Corporativo e-fisco 
do Governo do Estado de Pernambuco. 
 
7.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, que poderá ser compensada com pagamentos pendentes, sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 A fiscalização do contrato será exercida por representante da CONTRATANTE, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da entrega dos produtos e tudo 
dará ciência à CONTRATANTE, conforme artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 
8.2 A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade 
do licitante vencedor pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com o artigo 
70 da Lei8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 
 
9.1 Este contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos supervenientes, 
consoante disposição do Artigo 65 da Lei 8.666/93, por meio de Termo Aditivo, numerado 
em ordem crescente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
10.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a CONTRATANTE poderá sujeitar a 
CONTRATADA às penalidades seguintes: 
 

I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

 

II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste Instrumento, a Administração poderá 

garantida a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

a. Advertência; 

 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, a juízo da Administração; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
 
10.2 A aplicação das multas e penalidades dependerá de Processo Administrativo com 
ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado 
causa. 
 
10.3 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis ou de processo administrativo. 
 
10.4 Após encerramento do Processo Administrativo, a CONTRATADA será notificada, por 
escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) 
dias úteis dessa notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
11.1 Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 
bilateralmente por acordo entre as partes, mas sempre atendida a conveniência 
Administrativa. 
 
11.2 Caberá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial, mas 
sempre por meio de processo administrativo com ampla defesa, quando ocorrer a 
inexecução total ou parcial do Contrato, com as conseqüências contratuais e as previstas 
em lei ou regulamento, observados os artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 
 
12.1 É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, encargos sociais 
e trabalhistas decorrentes deste Contrato. 
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12.2 A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, 
os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das 
parcelas retidas, nos prazos legais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 Reger–se–á o presente Contrato no que for omisso pelas disposições constantes na 
Lei nº8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Carta Convite nº 001/2013 e 
Processo Administrativo nº 004/2013. 
 
13.2 A publicação resumida do instrumento do contrato ou de seus aditamentos, em 
obediência ao Art. 61, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, será de responsabilidade da 
Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Portaria SAD nº 727/2013 de 06 de 
junho de 2013 da  UPE / Campus Petrolina. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
 
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes, o 
Foro da cidade de Petrolina-PE, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
14.2 Por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo 
nomeadas, reconhecendo a CONTRATADA os direitos da administração, previstos no 
artigo 58, da Lei nº.8.666/93. 
 
 

Petrolina-PE, ___ de ____________ de 2013. 
 
 
          UPE / Campus Petrolina      EMPRESA 
           Moises Diniz de Almeida             Representante Legal 

      CONTRATANTE             CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
 
1_____________________________________________CPF_______________________ 
 
 
2_____________________________________________CPF_______________________ 
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CONVITE Nº. 001/2013 
 

ANEXO III 
 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES). 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 
 
 

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar da Carta Convite  

nº.001/2013 da UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE/ CAMPUS PETROLINA, que 

a Empresa _____________ (razão social da licitante):  

 
a) Não se encontra suspensa temporariamente de participar de licitações ou de contratar com o 

Poder Público; 

 

b) Não está impedida de transacionar com a administração pública municipal ou qualquer das 

entidades da administração pública; 

 

c) Não se encontra, a qualquer título, sujeita a declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com o Poder Público; 

 

d) Não se encontra, nos termos da legislação em vigor e/ou da Carta Convite nº001/2013, 

sujeita a qualquer fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na 

presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 

 

 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para 
tanto, firmo a presente. 

 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2013. 
 
 

_______________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 
 
 
Obs.: A não apresentação da Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para 
Licitar é meramente exemplificativa é caso de inabilitação sendo que a mesma 
deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não 
sendo necessária a transcrição do cabeçalho da UPE/ CAMPUS PETROLINA. 
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CONVITE Nº. 001/2013 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES). 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 
 
 

_________________________________________ (razão social da Empresa), inscrita no 

CNPJ sob nº.____________, com sede no endereço 

________________________________ declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do 

Artigo 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firmo a presente. 

 

 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2013. 
 
 

______________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
Obs.: A não apresentação da Declaração do Menor é caso de inabilitação sendo que 
a mesma deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da 
empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da UPE/ CAMPUS 
PETROLINA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 UPE Campus Petrolina-PE  

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

 
  

 
CONVITE Nº. 001/2013 

 
 

ANEXO V 
 
 

MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
À UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE/ CAMPUS PETROLINA 
 
 
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no 
CNPJ/CGC (MF) nº_________________________ e inscrição estadual 
nº__________________, estabelecida no(a) ____________________________________, 
em conformidade com a Carta Convite nº 001/2013. 
 
 

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a venda dos 
produtos descritos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 

 
04 – ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS 

Item Especificação Mínima Unid. M² V. unitário Valor total 
 

      

 TOTAL 
 

    

 
 
 
Dados da empresa: 
 
Razão Social: ____________________________________________________________; 
CGC (MF) nº: ____________________________________________________________; 
Inscrição Estadual nº: ______________________________________________________; 
Endereço: _______________________________________________________________; 
Fone: ______________________________________ Fax (se houver): _______________; 
f) CEP: _____________________ Cidade: _____________________ Estado:__________; 
h) Banco __________________________ Agência nº:_________Conta nº:____________. 
 
Dados do responsável para assinatura do contrato: 
 
Nome: __________________________________________________________________; 
RG nº: ______________________________CPF nº: ______________________________ 
Cargo/Função ocupada: ____________________________________________________; 
Fone: _____________________________________________________________ 



 
 

 UPE Campus Petrolina-PE  

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

 
  

 
Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado 
da data da entrega de seu respectivo envelope. 
 
Local de entrega dos produtos: O serviço deverá ser entregue/instalado nos vidros dos 
blocos A e B do campus de Petrolina, localizado na Av. Cardoso de Sá S/N Vila Eduardo – 
Petrolina -PE, de segunda a sexta feira das 08:00 ás 18:00 hs. 
 
Prazo para entrega: O prazo de entrega do referido material deverá ser de até 25 (vinte 
cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato. 
. 

 
 
 

Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 
 
 
 

_________________________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 

 
 
 
OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo e deverá ser 
apresentado no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo 
necessária a transcrição do cabeçalho da UPE/ CAMPUS PETROLINA. 
. 
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CONVITE Nº. 001/2013 
 
 

ANEXO VI 
 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 
 

 
Declaro, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no 

CNPJ no _______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar no 

123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o 

tratamento favorecido estabelecido na mencionada Lei. 

 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14.12.2006, e que se compromete a 

promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação 

exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

 

 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2013. 
 
 

__________________________________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
Obs.: A Declaração é meramente exemplificativa e deverá ser apresentada no papel 
timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição 
do cabeçalho da UPE/ CAMPUS PETROLINA. 
. 
 

 
 
 
 
 


