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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 
 
 

A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE/CAMPUS PETROLINA, por meio da 
Comissão de Licitação nomeada pela Portaria SAD nº 1895/2014 de 31 de julho de 2014, 
torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR 
PREÇO por LOTE, para contratação de empresa do ramo pertinente ao objeto e que 
satisfaçam todas as exigências do Termo de Referência, Edital 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; 
IV - Minuta de Contrato. 
 
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 17 de novembro de 
2014, às 09 (nove) horas, na sala da Comissão Setorial de Licitação, Av. Cardoso de Sá, 
S/N, Vila Eduardo – Campus Universitário - 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 pela Comissão até a data e hora supra. 
 
1. OBJETO 
 
O objeto do presente pregão consiste na aquisição de móveis e eletros para a Universidade 
de Pernambuco _ UPE/ Campus Petrolina, conforme especificações descritas no Anexo I 
(Termo de Referência). 
 
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: 
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE CAMPUS PETROLINA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 
Aquisição de Móveis e Eletros. 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE CAMPUS PETROLINA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 
Aquisição de Móveis e Eletros. 
[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: 
 
Unidade Orçamentária: 440712 
Fonte de Recurso: 0101 
Programa de Trabalho: 0075  
Elemento de Despesa: 4490.52 
 
 
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 Universidade 
de Pernambuco; 
b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 
 
5. CREDENCIAMENTO. 
 
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, 
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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 1 (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 
de interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será 
considerada como única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope 01). 
 
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 123/2006. 
 
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 123/2006; 
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– CNPJ; 
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 123/2006. 
 
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. 
 
 
6. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO. 
 
6.1. 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. 
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6.2. A declaração referida no subitem 6.1 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. 
 
 
7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1. 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. 
 
7.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
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 que deverá atender ao disposto no Anexo I 
(Termo de Referência); 
 
d) Preço unitário e total por item, expresso em algarismo hindu-arábico e por extenso. Em 
casos de divergência entre o preço total do item e o valor aritmético do produto entre o 
preço unitário do item e a quantidade, prevalecerá o valor ofertado como preço unitário e 
ajustado o valor do preço total do item. Havendo divergência entre o valor em algarismo e o 
valor por extenso, será considerado o valor por extenso; 
 
e) Prazo de entrega de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do 
recebimento pelo licitante vencedor, da nota de empenho; 
 
f) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 
envelopes; 
 
g) Catálogo/folder em língua portuguesa indicando exatamente o(s) produto(s) 
ofertado(s), com especificação completa do produto, com o fim de comprovar a 
compatibilidade do produto ofertado com as especificações constantes do Anexo I 
(Termo de Referência); 
 
h) Comprovação de existência de assistência técnica do fabricante dos produtos ofertados 
na cidade de Petrolina , mediante documentação contendo a rede de serviços autorizados. 
 
7.3. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
7.4. 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. 
 
7.5. 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. 
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8. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. 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. 
8.2. 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. 
 
8.3. 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. 
 
8.4. Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, 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 
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 Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.440/2011; 
e) 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°8.666/1993); 
f) Atestado de Capacidade Técnica de Fornecimento comprobatório de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação 
(fornecimento e montagem), expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
papel timbrado do emissor, com expressa declaração do produto fornecido e com indicação 
do contato e endereço de instalação para diligência a qualquer tempo; 
g) Documento(s) comprobatório(s) de que a pessoa que assinou a declaração exigida no 
subitem “e” deste subitem 8.4 tem poderes para tal. 
 
8.5. A exigência de apresentação de quaisquer documentos elencados nas alíneas “b”, 
“c”, e “d” do subitem 8.4 pode ser suprida pela apresentação do Certificado de Registro 
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de Fornecedores, emitido pelo DECAF (Departamento de Cadastro de Fornecedores) da 
Diretoria de Contratos e Licitações, pertencente à Secretaria de Administração do Estado de 
Pernambuco, desde que no mesmo conste o documento em substituição no prazo de 
validade. 
 
8.6. Todos os documentos exigidos no subitem 8.4 e o documento de substituição previsto 
no subitem 8.5 deverão constar no envelope de habilitação. Na ausência da declaração 
exigida na alínea “e” do subitem 8.4, o licitante credenciado de acordo com o item 5 
poderá elaborá-la na sessão. 
 
8.7. Os documentos referenciados na alínea “a” do subitem 8.4, não precisarão constar do 
envelope “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
8.7.1. 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. 
 
8.7.2. 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. 
 
8.7.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.7.1, 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. 
 
9. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
 
9.1. 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. 
 
9.2. Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame. 
 
9.3. 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). 
 
9.4. 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. 
 
9.4.1 A análise inicial 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; 
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b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Que apresentem preço manifestamente inexequível. 
 
9.5. Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a 
reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de 
imediato. 
 
9.6. 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. 
 
9.7. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor 
preço por item. 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 
sequência de lances, com a participação de todas as licitantes. 
 
9.8. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor. 
 
9.9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
 
9.10. 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. 
 
9.11. 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: 
 
9.11.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
9.11.2. 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. 
 
9.11.3. Verificado o empate na forma do subitem 9.11.2, 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. 
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9.11.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
9.11.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 9.11.3 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do subitem 9.11.2 deste edital, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 
 
9.11.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.11.2 
deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
 
9.11.7. Na hipótese da não-contratação de micro ou pequenas empresas nos termos 
previstos nos subitens 9.11.3 e 9.11.4, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente de menor preço. 
 
9.12. 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 no Anexo I (Termo de Referência). 
 
9.13. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
 
9.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
9.15. A verificação da habilitação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados 
aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
9.16. 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. 
 
9.17. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 
 
9.18. Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente 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. 
 
10. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
10.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias 
consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo 



 
 

 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 
 

 

 

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. 
 
10.2. 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. 
 
10.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente. 
 
10.4. 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. 
 
10.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11. ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1. O prazo de entrega do objeto da licitação é de até 15 (quinze) dias corridos, contados 
a partir da data do recebimento pelo licitante vencedor, da nota de empenho. 
 
11.2. O material deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de uso e 
será recebido: 
 
a) Provisoriamente, pela UPE Campus Petrolina, para efeito de posterior verificação de 
conformidade do produto com as especificações. 
b) Definitivamente, pela UPE Campus Petrolina, após conferência, verificação da 
conformidade do produto entregue com as especificações constantes do Edital e da 
proposta apresentada. 
 
11.3. O objeto deverá ser entregue as 08h às 13h no prédio da UPE Campus Petrolina, 
localizado na Av. Cardoso de Sá, S/N  - Vila Eduardo – Campus Universitário, Petrolina –
PE.  
 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. Para agilizar o pagamento, solicita-se que todos os licitantes realizem 
cadastramento junto a SAD (Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco), 
no sistema “Efisco”. O Cadastro no sistema “E-fisco” não terá efeito sobre a 
habilitação ou na proposta de preços. 
 
12.2. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo 
do objeto pela UPE Campus Petrolina, após devidamente atestada a conformidade dos 
materiais licitados com o discriminado na respectiva Nota Fiscal Eletrônica com a 
programação financeira desta universidade. 
 
12.3. 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 
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ECONÔMICA FEDERAL, tendo em vista a vinculação do Tribunal de Contas ao Sistema 
Corporativo “Efisco” do Governo do Estado de Pernambuco. 
 
12.4. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 
 
12.5. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º, da Lei nº 8.666/1993. 
 
13. FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA 
 
A entrega será fiscalizada por responsável 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 
vencedor em saná-las no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 
 
14. PENALIDADES 
 
14.1. 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 8.666/1993 e 10.520/2002. 
  
14.2. O Coordenador de Planejamento representará ao Diretor sempre que verificar indícios 
de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 
 
14.3. As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a 
CONTRATADA às seguintes sanções: 
 
I - multa, observados os seguintes limites máximos: 
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 nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou 
no Instrumento Convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor 
global do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada 
evento. 
II - impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento 
do sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da CONTRATADA que 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
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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. 
 
14.4. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 
 
I - atraso injustificado na execução do contrato; 
II - inexecução total ou parcial do contrato. 
 
14.5. 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. 
 
14.6. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 
 
14.7. Objetivando evitar dano ao Erário, o Diretor Geral 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. 
 
14.8. 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. 
 
14.9. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento 
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 
 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 
contrato, no prazo de 5 (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. 
 
15.2. 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. 
 
15.3. Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua 
proposta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados, da 
data da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades 
legalmente prevista, bem como na sua desclassificação. 
 
15.4. A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória 
na imprensa oficial serão divulgados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. 
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15.5. Os demais atos pertinentes a esta licitação serão publicados na licitação na página da 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE CAMPUS PETROLINA 
(ww2.upe.br/petrolina). 
 
15.6. 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 no edifício sede desta Universidade, situado na Av. 
Cardoso de Sá, S/N – Vila Eduardo – Campus Universitário Petrolina - PE, pelo prazo de 30 
(trinta) dias, findo o qual serão destruídos. 
 
15.7. 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, e-mail licitação.upepetrolina@gmail.com ou 
entrega na Sede da UPE / Campus Petrolina. As respostas a tais esclarecimentos serão 
disponibilizadas exclusivamente na página ww2.upe.br/Petrolina. 
 
15.8. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 2 
(dois) dias úteis. 
 
15.9. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
15.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
15.11. O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de 
habilitação apresentada na licitação. 
 
15.12. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 
65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
15.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Petrolina em Pernambuco. 
 
15.14. 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 da Comissão 
de Licitação, que prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados neste 
Pregão, estando disponíveis para atendimento nos dias úteis, das 8:00 às 12:00 horas, no 
edifício sede desta Universidade, situado na Av. Cardoso de Sá, S/N – Vila Eduardo – 
Campus Universitário Petrolina - PE, nesta Cidade ou pelo telefone (87) 3866-6499.  
 

 
Petrolina- PE, 30 de outubro de 2014. 

Anne Carinne da Costa Silva 
Pregoeira 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 

 
 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
01. OBJETO 
 
O objeto do presente pregão consiste na aquisição de móveis e eletros para a Universidade 
de Pernambuco - UPE/ Campus Petrolina 
 
1.1. A contratação inclui a montagem, devendo os produtos possuir garantia e 
assistência técnica, com a manutenção corretiva durante todo o período de garantia. 
 
1.2. As cadeiras deverão atender às normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira das 
Normas Técnicas e à NR-17 (Portaria, 3.751, do MTPS, de 23/11/90). 
 
 
02. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
 
LOTE I 
 

Código  
e-fisco 

Descrição Unid. 
Medida 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

173096 - 7 

ARMARIO - ACO,, MEDINDO (1900 X 1100 X 
400), COM TOLERANCIA DE +/- 5%,, 
CONTENDO 02(DUAS) PORTAS DE ABRIR,, 
COM 4 PRATELEIRAS, AJUSTAVEIS DE 50 EM 
50 MM,, FECHADURA CILINDRICA E 
MACANETA DE ACO INOX,, AS CHAPAS 
DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE N- 
22,, AS PORTAS DE ABRIR DEVERAO TER NO 
MINIMO 03 DOBRADICAS DE 75 MM CADA., 
REVESTIMENTO EM MELAMINICO, AS 
FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO 
ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA SINTETICA,, 
CINZA, O MOVEL DEVERA SER 
ACONDICIONADO DE MODO, A GARANTIR O 
RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO. 

Unid. 02 600,00 1.200,00 

292716 - 0 
 

CADEIRA - GIRATORIA, TIPO 
SECRETARIA,COM 05 RODIZIOS,COM 
BRACOS,ALCOCHOADA E REVESTIDA EM 
TECIDO,ESTRUTURA EM ACO, BASE 
REGULAVEL,CHAPA COM ESPESSURA 
MINIMA DE 1,6 MM,EM EPOXI PRETO,EM 
TECIDO POLIESTER,NA COR AZUL,COM 
ENCOSTO E BRACOS REVESTIDOS,ESPUMA 
INJETADA DE ALTA DENSIDADE,ASSENTO E 
ENCOSTO NA COR AZUL 

Unid. 30 250,00 7.500,00 
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 CADEIRA - DE ESPALDAR BAIXO SEM 
BRACO,  EM POLIPROPILENO,ALTURA DE 
89CM,ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL 
COM NERVURAS ESTRUTURAIS DE 
REFORCO, COM FURACOES OBLONGAS NAS 
LATERAIS, EM FORMATO ANATOMICO, 
FIXADOS A ESTRUTURA POR SISTEMA DE 
ENCAIXE E TRAVADOS COM PARAFUSOS 
TIPO "AA" NO ACENTO, E ENCOSTO COM 
PINO TAMPAO EM "PP" NA MESMA COR DO 
ENCOSTO. COM GRADIL,FIXA EM FORMATO 
QUATRO PES, CONSTITUIDA EM TUBO DE 
ACO DE SECAO OBLONGA 16X30 E 1,2MM DE 
ESPESSURA, PROTEGIDA NA SUA PARTE 
INFERIOR COM PONTEIRAS EM NYLON 
INJETADO. SUPORTE DO ENCOSTO EM 
TUBO DE SECAO OBLONGA 16X30 E 1,9MM 
DE ESPESSURA FORMANDO 02 COLUNAS 
PARALELAS SOLDADAS NA BASE. TODOS OS 
COMPONENTES METALICOS RECEBEM 
TRATAMENTO EM BANHO DESENGRAXANTE, 
DECAPAGEM E FOSFATIZACAO, PINTURA 
APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO 
ELETROSTATICA EM EPOXI PO, NA COR 
PRETA, COM CAMADA DE 50 A 70 E 
POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA 
TEMPERATURA DE 180°C.,ASSENTO: 
LARGURA- 460MM PROFUNDIDADE-400MM 
ENCOSTO: ALTURA-310MM LARGURA-
460MM.,FABRICADA DE ACORDO A NR 17 DE 
ERGONOMIA BEM COMO A NBR 13962/2002 
DA ABNT. SENDO 10 % DESTINADA A 
CANHOTOS. 

Unid. 50 120,00 6.000,00 

405705 - 8 
MESA - DE REUNIAO,EM 
MADEIRA,REDONDA,COM DIAMETRO DE 
1000MM 

Unid. 1 300,00 300,00 

408056 - 4 

MESA PARA COMPUTADOR - COM PORTA 
TECLADO,CONFECCIONADA EM 
MDF,REVESTIDA EM LAMINADO 
MELAMINICO,COR A DEFINIR,TAMPO 
RETANGULAR,COM ESPESSURA MINIMA DE 
25,00 MM,COM ALTURA TOTAL DE 
750,00MM,ESTRUTURA EM MDF,MEDINDO 
800,00MM X 400,00MM (LARGURA X 
PROFUNDIDADE),COM ESPESSURA MINIMA 
DE18,00MM,BORDAS NA MESMA COR DO 
TAMPO,SEM PAINEIS 

Unid. 1 160,00 160,00 

315814 - 4 

ARMARIO PARA VESTIÁRIO - TIPO 
ROUPEIRO COM 20 PORTAS,EM ACO NA 
CHAPA 24,PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-
PO,COM PERCIANA PARA VENTILACAO E 
PITAO PARA CADEADO,COM PES 
REGULAVEIS PARA CORRECOES DE 
PEQUENAS IRREGULARIDADES, 
ESTRUTURACAO VERTICAL DOS 
COMPARTIMENTOS,NA COR CINZA , COM 
PINTURA TINTA A PO EM EPOXI 
ELETROSTATICA,,MEDINDO 
APROXIMADAMENTE (1,98 X 1,23 X 0,42)M 

Unid. 10 1.350,00 13.500,00 
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292193 - 6 

ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - TIPO 
DUPLA PARA BIBLIOTECA,COM ALTURA DE 
1,98 METROS,COM 12 PRATELEIRAS (06 DE 
CADA LADO), PRATELEIRAS MEDINDO 1,02M 
DE COMPRIMENTO E 26CM DE 
PROFUNDIDADE CADA LADO,PARA 
SUPORTAR CARGA UTIL DE 60KG POR 
PRATELEIRA,COM DIMENSAO DE (1,98M 
ALTURA X 1,02 LARGURA X 0,55 
PROFUNDIDADE),BASE MEDINDO 
31,5CM,COLUNAS E PERFIS (TRAVAMENTO) 
CHAPA DE ACO N.16,PRATELEIRAS EM 
CHAPA DE ACO N.20,PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI NA COR CINZA 
COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO,O 
MOVEL SERA ACONDICIONADO DE MODO 
GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO 
ESTADO DE CONSERVACAO 

Unid. 10 1.250,00 12.500,00 

 TOTAL    41.160,00 

 
 
LOTE II 
 
 

Código  
e-fisco 

Descrição 
Unid. 

Medida 
Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

385716 - 6 

CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - 16 
MEGAPIXELS (MINIMO),ZOOM OPTICO DE 26X 
(MINIMO) E ZOOM DIGITAL 4X (MINIMO), 
FUNCAO FACE DETECTION,3" (POLEGADAS) 
LCD TFT,MEMORIA INTERNA 50MB, CARTAO 
DE MEMORIA EXPANSIVEL E COMPATIVEL 
COM SD MEMORY CARD, CONEXOES USB, 
SENSOR,ALIMENTADA POR BATERIA DE LITIO 
RECARREGAVEL,ACOMPANHA: CABO USB, 
ALCA DE TRANSPORTE, CARTAO DE MEMORIA 
DE 4GB (MINIMO), CARREGADOR, CAPA DE 
PROTECAO E MANUAL DE INSTRUCOES. 
GARANTIA DE 12 MESES. 

Unid. 2 400,00 800,00 

362696T - 2 

TELEVISOR - A CORES,40 POLEGADAS,LED 
FULL HD,ENTRADA: 03 HDMI, 01 VIDEO 
COMPONENTE, 01 VIDEO COMPOSTO, 01 VGA 
PC E 01 USB PARA FOTOS E MUSICA; SAIDAS: 
01 DE AUDIO DIGITAL (S/PDIF) E 01 PARA 
FONE DE OUVIDO; RESOLUCAO: 1366 X 768 
(HD), DIGITAL NOISE REDUCTION; PARENTAL 
CONTROL, SLEEP TIMER; PRODUTO 
ECOLOGICO (MENOR CONSUMO DE 
ENERGIA), COM EPG; POTENCIA DE AUDIO 
(RMS) 10W + 10W.,COM RECEPTOR DIGITAL 
INTEGRADO E RECEPCAO DE TV A 
CABO,SISTEMA DE COR PAL M, NTSC E PAL 
N,FONTE DE ALIMENTACAO 
BIVOLT,.,ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO, 
E MANUAL,GARANTIA NO MININIMO 12 MESES 

Unid. 1 1.400,00 1.400,00 

400039 - 0 

PURIFICADOR DE AGUA - COMPOSTO DE 
BACTERIOSTATICO, CAMARA DE CARBONO 
ATIVADO COM PRATA COLOIDAL, COM TRIPLO 
COM SISTEMA DE 

Unid. 5 400,00 2.000,00 
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PURIFICACAO,REFRIGERACAO POR 
COMPRESSOR COM EVAPORADOR 
(SERPENTINA) DIRETO NA AGUA PARA GELAR 
A AGUA A 5°C, CONTROLE EXTERNO DE 
TEMPERATURA DA AGUA GELADA, ISOLACAO 
TERMICA ENTRE GELADA E NATURAL, COM 
GAS ECOLOGICO, CERTIFICADO DO INMETRO 
E SUPORTE DE 
PAREDE,220V,48,00X28,50X30,50CM (LXAXP) 

 TOTAL    4.200,00 

 
 
LOTE III 
 

96364 - 0 

VIDEOKE - COM CAPACIDADE PARA 16 
CARTUCHOS, NO SISTEMA DE COR NTSC, 
CONTENDO 03 ENTRADAS DE VIDEO, E 01 
SAIDA DE VIDEO, COM EQUALIZACAO 
AUTOMATICA E MANUAL, COM AUTO-PLAY 
MANUAL, E SELECAO AUTOMATICA DE 
VOLTAGEM (110/220 V), CONTENDO 01 
MICROFONE E CABOS DE ALIMENTACAO, 
ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA 

Unid. 1 170,00 170,00 

407912 - 4 

AMPLIFICADOR - COM POTENCIA DE 40 
WATTS CONTROLE DE BUSCA POR PASTA E 
CONTROLE REMOTO, CONTROLE DE GRAVE E 
AGUDO, LED INDICADOR DE CLIP, SAIDA 
AUXILIAR DE ENERGIA - AC,COM 02 CANAIS 
DE ENTRADA: ENTRADA AUXILIAR 
CD/DVD/MP3-4/KEYBOARD, CONT. VOL., RADIO 
FM, 01 ENTRADA SD, 01 ENTRADA. USB, 
COMANDOS NO PAINEL,VOLTAGEM DE 120/240 
V 

Unid. 6 500,00 3.000,00 

403080 - 0 

GRAVADOR - TIPO DIGITAL COM GRAVACAO 
DE ALTA QUALIDADE, CAPACIDADE DE ATE 
536 HORAS, MICROFONE EMBUTIDO DE ALTA 
SENSIBILIDADE, CABO USB , ALIMENTACAO 
POR PILHAS AA, COM CARTAO MICRO SD DE 
8GB,220V 

Unid. 2 170,00 340,00 

 TOTAL    3.510,00 

 
 

O custo estimado da presente contração é de R$ 48.870,00 (quarenta e oito mil 
oitocentos e setenta reais). 

 
 
03. GARANTIA DOS PRODUTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
3.1. A licitante vencedora deverá apresentar documento comprobatório de que os objetos 
propostos estão cobertos por garantia integral de no mínimo 3 (três) anos, contados a partir 
da data de recebimento dos objetos adquiridos, contra qualquer defeito de fabricação, ou 
desempenho do equipamento quando em condições normais de uso e manutenção. 
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3.2. Os chamados à assistência técnica deverão ser atendidos em até 72 (setenta e duas) 
horas, a contar do chamado do Setor onde vai ser alocado o produto, sem ônus para a 
Universidade, salvo quando o defeito for comprovadamente provocado por uso indevido. 
 
3.3. Quando a assistência técnica corretiva decorrente da garantia não puder ser prestada 
no próprio local, poderá a contratada remover os produtos defeituosos e fazer retornar à 
UPE Campus Petrolina às suas expensas, sendo considerado, para todos os efeitos, 
durante este período, como fiel depositária dos mesmos. 
 
3.4. Caso seja necessária a remoção do equipamento para a assistência, o prazo para 
execução do serviço e devolução do equipamento a Universidade será de até 5 (cinco) dias 
úteis. 
 
3.5. A Assistência Técnica deverá ser prestada na região do Vale do São Francisco, 
comprovada mediante documentação formal contendo a rede de serviços autorizados. 
 
 
04. VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 
Os valores máximos, por item, para o objeto desta licitação estão especificados no Item 02 
deste.  
 
05. AVALIAÇÃO DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS 
 
5.1. Poderá ser designada equipe de apoio para fazer diligência junto ao mostruário 
do licitante com melhor proposta, para verificar a compatibilidade dos itens ofertados 
na proposta com as especificações constantes neste termo de referência. 
 
5.2. A equipe de apoio, emitirá parecer de avaliação do(s) produto(s) em análise, o qual 
subsidiará o julgamento de aceitabilidade final da proposta pelo Pregoeiro. 
 
06. ENTREGA 
 
6.1. O prazo de entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da 
data do recebimento pelo licitante vencedor, da nota de empenho. 
 
6.2. O material deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de uso e 
será recebido: 
 
a) Provisoriamente, pela UPE Campus Petrolina, para efeito de posterior verificação de 
conformidade do produto com as especificações. 
 
b) Definitivamente, pela UPE Campus Petrolina, após conferência, verificação da 
conformidade do produto entregue com as especificações constantes do Edital e da 
proposta apresentada. 
 
6.3. O objeto deverá ser entregue as 08h às 13h no prédio da UPE Campus Petrolina, 
localizado na Av. Cardoso de Sá, S/N  - Vila Eduardo – Campus Universitário, Petrolina –
PE.  
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6.4. A CONTRATADA deterá a responsabilidade técnica, civil e penal sobre o escopo de 
fornecimento e montagem, respondendo pelo não-cumprimento das especificações exigidas 
e por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus empregados ou 
prepostos venham a causar aos bens da CONTRATANTE. 
 
6.5. O reiterado descumprimento dos prazos previstos neste termo de referência sujeitará a 
empresa licitante vencedora ás penalidades previstas na lei nº 10.520/2002 (8.666/1993) e 
alterações posteriores. 
 
07. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
As licitantes poderão entrar em contato com a Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
CSPL, pelo telefone (87) 3866-6499, para esclarecer quaisquer dúvidas e prestar os 
esclarecimentos necessários quanto aos produtos a serem adquiridos, bem como demais 
informações pertinentes ao objeto desta licitação, principalmente quanto às especificações, 
local e prazos de entrega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 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 
 

 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 
 
 

ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
Ao 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE CAMPUS PETROLINA. 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 
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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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 

 
 

ANEXO III 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Ao 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE CAMPUS PETROLINA. 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 
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 123/2006, e que cumprimos 
plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
 
 
 
 
Local e data 
____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 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 
 

 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 
 

 
ANEXO IV 

 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0Xx/2014 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM UNIVERSIDADE 
DE PERNAMBUCO – UPE Campus Petrolina, E 
A EMPRESA _________________________, EM 
DECORRENCIA DO PROCESSO Nº 006/2014, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014, NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE 
21/06/1993. 

 
 
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, 
daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa 
___________, pessoa jurídicia de direito privado, com sede na __________, nº. _____, no 
bairro _____, no município de _____, no estado de _______, inscrita no CNPJ sob o nº 
___________, neste ato representada pelo seu ___________, Sr._________, (nacionalida), 
(estado civil), (profissão), portador(a) da cédula de identidade nº ______________, 
expedida pela ___/__, inscrito(a) no CPF sob o nº __________, residente e domiciliado(a) 
na __________, nº _____, no bairro da ___________, na cidade de _____________, no 
estado da ____, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e 
acordado, com fulcro nas normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e 10.520/2002, e demais normas atinentes, e a homologação do Processo 
Licitatório nº 006/2014, Pregão Presencial Nº 003/2014, têm entre si justo e acordado o 
seguinte: 
  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
O objeto do presente pregão consiste na aquisição de móveis e eletros para a Universidade 
de Pernambuco _ UPE/ Campus Petrolina, conforme especificações constantes do Anexo I 
(Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial Nº 003/2014, bem como na proposta 
apresentada pela CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR 
 
Pelo objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
total de R$ xxx,xx (xxxxx), conforme disposto na proposta da CONTRATADA. 
 
Parágrafo único. No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos, 
seguros, fretes, montagem, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas em decorrência do objeto deste contrato correrão no exercício de 2014 por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade Orçamentária: 440712 
Fonte de Recurso: 0101 
Programa de Trabalho: 0075  
Elemento de Despesa: 4490.52 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O contrato terá vigência até o final do prazo de garantia dos equipamentos. 
 
§1º Os equipamentos ora licitados  apresentam o prazo mínimo de 3 (três) anos de garantia 
integral; 
 
§2º A garantia se inicia a partir da data de assinatura do termo de recebimento definitivo; 
 
§3º O prazo de entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da 
data do recebimento pela CONTRATADA, da emissão da nota de empenho. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
O CONTRATANTE indicará servidor para acompanhar o fornecimento do objeto, que 
atestará o recebimento provisório e definitivo. 
 
§1º O objeto será recebido: 
 
I. Provisoriamente, pela UPE Campus Petrolina, para efeito de posterior verificação de 
conformidade do produto com as especificações. 
II. Definitivamente, pela UPE Campus Petrolina, após conferência, verificação da 
conformidade do produto entregue com as especificações constantes do Edital e da 
proposta apresentada. 
 
§2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
§3º Caso o objeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, 
bem como não atenda ao contido no Edital, será o mesmo rejeitado, caso em que terá a 
CONTRATADA o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento do 
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comunicado expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for 
o caso, substituir o objeto. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato. 
 
§4º O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
§5º Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a execução do contrato deverá 
ser acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los de 
informações pertinentes a essa atribuição. O representante do CONTRATANTE, sob pena 
de responsabilização administrativa, registrará em sistema próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seu superior em 
10 (dez) dias corridos para a adoção das medidas convenientes. 
 
§6º A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão competente. 
 
§ 7º O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto que esteja em desacordo 
com o contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados em até 5 (cinco) dias úteis, condicionados, todavia, à 
juntada simultânea dos seguintes documentos: 
 
I. notas fiscais eletrônicas originais da CONTRATADA devidamente atestadas pelo Setor de 
Almoxarifado; 
II. certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, 
INSS e FGTS; 
III. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.440/2011; 
IV. Termo de Recebimento Definitivo. 
 
§1º O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. 
Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da 
liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 
 
§2º As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e 
pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA. 
 
§3º O pagamento será feito por meio de ordem bancária emitida pelo Sistema Corporativo 
“Efisco”, mantido pelo Estado de Pernambuco, exclusivamente para crédito direto em conta 
corrente informada pela CONTRATADA e previamente cadastrada ou mediante boleto de 
cobrança bancária. Caso a CONTRATADA opte por depósito em conta corrente mantida em 
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instituição bancária diferente da Caixa Econômica Federal, detentora da Conta Única do 
Estado de Pernambuco, esse banco descontará do valor pago, como receita sua, a 
importância de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) a título de tarifa de transferência 
de fundos (DOC ou TED, conforme o caso), de acordo com o contrato firmado entre aquela 
instituição bancária e o Estado de Pernambuco. 
 
§4º O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 
 
§5º Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos 
como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 
 
§6º Com fundamento no artigo 65, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/1993, quaisquer tributos ou 
encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, 
conforme o caso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO 
FINANCEIRA 
 
Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste 
contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do 
artigo 65, inciso II, alínea “d”, e § 5º da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de 
alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor 
devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para 
pagamento e a data de sua efetiva realização. 
 
CLÁUSULA OITAVA – ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, 
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
I. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste contrato, sujeitando-se às sanções 
estabelecidas na Cláusula décima primeira deste Termo e nas Leis Federais nos 
8.666/1993 e 10.520/2002; 
II. fornecer o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua 
proposta e do Anexo I do Edital do Pregão Nº 003/2014; 
III. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência 
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir 
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a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos 
créditos da CONTRATADA; 
IV. arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente deste contrato, bem como 
os relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros; 
V. responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos e a outros bens 
de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
técnicos durante e em decorrência da execução contratual; 
VI. responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da 
execução contratual; 
VII. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 
VIII. prestar todas as informações ao CONTRATANTE sobre os equipamentos fornecidos;  
IX. prestar a garantia nos termos do item 3 do termo de referência; 
X. manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE durante a 
execução contratual, porém sem qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I. receber provisória e definitivamente o objeto nos termos deste contrato; 
II. atestar a efetiva entrega do objeto deste contrato; 
III. efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 
IV. acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto deste contrato e aplicar as medidas 
corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 
V. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos 
da CONTRATADA; 
VI. publicar o extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 
 
O cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais nos 
8.666/1993 e 10.520/2002. 
 
§ 1º O Coordenador de Planejamento representará ao Diretor sempre que verificar indícios 
de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 
 
§ 2º As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a 
CONTRATADA às seguintes sanções: 
 
I. multa, observados os seguintes limites máximos: 
 
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; 
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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 nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou 
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor 
global do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada 
evento. 
 
II. impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento do 
sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da CONTRATADA que 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
§ 3º A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 
I. atraso injustificado na execução do contrato; 
II. inexecução total ou parcial do contrato. 
 
§ 4º 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. 
 
§ 5º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 
 
§ 6º 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. 
 
§ 7º 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. 
 
§ 8º Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 
interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 
administrativo próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
§ 2º A rescisão deste contrato poderá ser: 
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I. por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, 
XVII e XVIII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos; ou 
II. amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE, nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 
8.666/1993, atualizada; ou III. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
§ 3º A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade máxima do CONTRATANTE. 
 
§ 4º A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação 
judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação do extrato no Diário 
Eletrônico do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
 
Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão Nº 
003/2014, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada 
pelo CONTRATANTE. 
 
§ 1° A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas 
no Edital do Pregão Nº 003/2014 e a regularidade com os tributos federais, estaduais e 
municipais pertinentes, CNDT, INSS e FGTS. 
 
§ 2° Este contrato se regula pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nos 8.666/1993, 
10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONTAGEM DOS PRAZOS 
 
Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/1993, na contagem dos prazos 
estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente 
na sede do CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – COMUNICAÇÕES 
 
Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão 
efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICIDADE DOS ATOS 
 
Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993, os extratos do 
presente contrato e de eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial do Estado de 
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Pernambuco, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura. 
 
Parágrafo único. Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/1993, e de acordo com o 
Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento 
dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – TERMO ADITIVO 
 
Qualquer medida que implique alteração dos direitos e obrigações aqui pactuados só 
poderá ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente 
ratificada por termo aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, 
regulando as ocorrências futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – TOLERÂNCIAS 
 
Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das 
cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 
 
Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, o foro competente para dirimir 
dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato é o da Justiça Estadual, Comarca de 
Petrolina, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por si e 
seus sucessores, em 4 (quatro) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito. 
 
 

Petrolina - PE, XX de XX de 2014. 
 

__________________________________ 
UPE / CAMPUS PETROLINA 

CONTRATANTE 
 

_________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
 
 
 

Testemunhas 
 
1º_______________________________ 
 
2º________________________________ 


