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PROCESSO Nº 0025.2019.CSPL.UPE.PP.0002.UPEPETROLINA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019 

 
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
O ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio da ___   (órgão), com sede na ____,   
inscrita    no    CNPJ    sob    o    nº  , neste ato representada pelo _______________ (cargo), 
 (nome), CPF nº  , residente e domiciliado nesta Capital, nos termos do que dispõem as Leis 
8.666/93 e 10.520/02 e face ao resultado obtido no Pregão Presencial referenciado, resolve REGISTRAR OS PREÇOS 
ofertados pela empresa vencedora do certame,  CNPJ nº  ,  com    sede na Rua  , aqui representada 
por ___  (qualificação). Declarando desde já que os ratifica e se compromete a mantê-los durante a vigência da 
Ata, consoante às seguintes cláusulas e condições: 

 

 
1. DO OBJETO 
 

1.1. Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
gráficos diversos e aquisição de camisas, para atender às necessidades da Universidade de Pernambuco – 
UPE Campus Petrolina. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a UPE – Campus Petrolina a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a 
utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

 
2. DO PREÇO E DA REVISÃO 

 
2.1. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item(ns) de acordo com os seguintes preços: 

 

ITENS 

 
e-Fisco 

 
Descrição 

 
Quantidade 

Unidade 
Medida 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

      

 
2.2. O preço a ser praticado está devidamente registrado neste instrumento e é considerado completo, ou 

seja, abrange todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra 
forma, que direta ou indiretamente possam incidir sobre o produto; 

2.3. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrito nesta Ata de 
Registro de Preço ofertado no Pregão Presencial Nº  , de acordo com a ordem de classificação das 
respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro; 

2.4. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 
o Órgão Gerenciador deve convocar os Fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado; 
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2.5. Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado devem ser 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

2.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder 
comprovadamente cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador pode: 

2.6.1. Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; 

2.6.2. Convocar os demais Fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
2.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro 

de Preços ou dos itens correspondentes do referido fornecedor, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa; 

2.8. Diante da nova sistemática adotada pelo Decreto Estadual nº 42.530/2015, não serão possíveis 
reequilíbrios e reajustes na Ata de Registro de Preços; 

2.9. Os preços registrados nos contratos derivados da Ata, todavia, poderão ser revistos e/ou reajustados 
mediante requerimento formal do Fornecedor ou mediante solicitação formal do Órgão Gerenciador 
e/ou do eventual Contratante; 

2.10. A Revisão dos preços registrados nos contratos derivados da Ata ocorrerá no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira inicial deste instrumento; 

2.10.1. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, no contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de 
acordo com o artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993; 

2.11. O Reajuste dos preços registrados nos Contratos derivados da Ata, somente ocorrerá quando do 
transcurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta e deverá 
observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

 
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1. O único participante da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a UPE – Campus Petrolina; 

3.2. A(s) empresa(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as 
mesmas condições de qualidade na prestação dos serviços, bem como a observância de todas as suas 
obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes 
deste registro de preços. 

 
4. DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 
4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser 

utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto 
Estadual nº 42.530/2015; 

4.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem 
consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando se  
conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem de classificação; 

4.3. Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive 
quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
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decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes  da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes; 

4.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços, 
realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

4.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

4.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e 
Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos não participantes que a aderirem. 

 
5. DA CONVOCAÇÃO PARA AS ASSINATURAS DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇO 

 
5.1. A UPE - Campus Petrolina será o órgão gerenciador da ata e convocará formalmente os fornecedores, 

informando o local, dia e hora para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
5.2. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

convocação da UPE - Campus Petrolina, para assinatura da ata; 
5.3. Após as assinaturas, Órgão Gerenciador, providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do 

Estado de Pernambuco. 
5.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, 

após a respectiva assinatura da Ata. 
5.5. Na hipótese da empresa vencedora, após convocação da UPE - Campus Petrolina, não comparecer ou 

recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a 
UPE - Campus Petrolina poderá convocar os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do 
primeiro classificado na licitação. 

5.6. A existência de preços registrados não obriga os órgãos ou entidades participantes a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para o fornecimento pretendido, 
sendo assegurada ao beneficiário do registro, preferência de fornecimento em igualdade de condições, 
conforme o Art. 17 do Decreto Estadual 42.530/2015. 

 
6. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA 

 
6.1. A Ata Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, período 

no qual a Detentora da Ata se obriga a garantir o objeto e os preços registrados. 
6.2. O prazo de vigência do Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços será de 180 (cento e oitenta) dias 

contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme art. 57 § 1º da Lei 8.666/93. 
6.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação feita pela 

Contratante, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
6.4. Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste registro de preços, somente será analisada, se 

apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada; 
6.5. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura do registro de 

preços ou se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, poderão ser convocados para 
assinar a Ata de Registro de Preços os participantes remanescentes, observada a ordem de classificação, em 
igual prazo e nas mesmas condições, obsevados os artigos 11 e 12 do Decreto Estadual nº 42.530/2015, ou 
revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas neste documento, e no art. 7º da Lei Federal 
10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 
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7. DA DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
7.1. O objeto desta licitação será fornecido de acordo com o quantitativo definido em cada ordem de serviço, 

observadas as características descritas neste Termo de Referência e as disposições contidas no Decreto 
Estadual nº 42.530, de 22 de dezembro de 2015; 

7.2. Os pedidos serão feitos conforme necessidade desta UPE - Campus Petrolina, através de ordem serviço 
emitida pela Gerência de Compras; 

7.3. A Ordem de serviço deverá sempre ser acompanhada da arte gráfica do item solicitado; 
7.4. O fornecimento dos produtos, decorrentes dos serviços gráficos, deverá ser com entrega parcelada, sendo 

esta com entrega estabelecida para no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias, nos quantitativos a serem 
estabelecidos na Ordem de Fornecimento; 

7.5. Os prazos estabelecidos no item 7.4, só começarão a correr após 05 (cinco) dias da emissão da Ordem de 
Fornecimento, que corresponderá ao tempo necessário para entrega, homologação e correção da amostra 
modelo. 

7.6. O objeto proposto no TR e edital do processo deverá ser entregue adequadamente de modo a manter sua 
integridade física; 

7.7. O objeto proposto neste TR será recebido da seguinte forma: 
7.7.1. Provisoriamente, pelo titular do Almoxarifado, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais recebidos com as especificações requisitadas; 
7.7.2. Definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento provisório, pelo setor 

requisitante, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais recebidos e conseqüente aceitação; 
7.7.3. Aplicam-se aos recebimentos provisório e definitivo, as demais condições estabelecidas nos artigos 

73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93. 
7.8. Fica assegurado a UPE - Campus Petrolina, o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues 

em desacordo com as especificações exigidas no Edital, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir e/ou 
reparar os itens irregulares no prazo de até 10 (dez) dias a contar da sua notificação, conforme os prazos 
estabelecidos no cronograma epígrafe, que ficará a cargo da UPE - Campus Petrolina; 

7.9.  Os fornecimentos, objeto deste TR deverão fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa 
para efetivação de sua entrega; 

7.10. As eventuais substituições dos produtos que apresentarem quaisquer defeitos ocorreram sem ônus a 
CONTRATANTE; 

7.11. A entrega será realizada ao Almoxarifado, da UPE - Campus Petrolina, no endereço abaixo especificado 
onde os materiais serão conferidos e recebidos; 

 
7.12. O local de entrega: 

 
BR 203, KM 2 s/n Campus Universitário Vila Eduardo Petrolina-PE, CEP:  56328- 900. 
 

7.13. Mediante agendamento prévio com: 
 
O setor de almoxarifado, que tem como responsável o servidor Edmir Santos,  
Fone:  87-3866-6488 
 

7.14. Na hora da entrega é imprescindível adotar o procedimento padrão da Gerência de Materiais e 
Patrimônio da UPE - Campus Petrolina que seguirá em anexo à ordem de fornecimento/serviço. 
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8. DO ACOMPANHAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

8.1. Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo Contratante, e 
todas as informações solicitadas devem ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o 
recebimento da solicitação; 
8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 
solicitadas aos seus superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas necessárias; 
8.3. Competirá ao servidor designado pelo órgão contratante acompanhar, fiscalizar e verificar a 
conformidade das entregas; 
8.4. A Gestão do Contrato será exercida pela Secretaria Executiva de Educação Profissional, Secretaria 
Executiva de Desenvolvimento da Educação e pela Superintendência de Comunicação de acordo com os 
quantitativos solicitados por cada uma das áreas, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
8.5. O fiscal do contrato será indicado no momento da contratação e será expressamente definido no 
instrumento contratual; 
8.6. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável por toda execução contratual, à 
CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados. 

 
8.7. Cabe ao Fiscal do Contrato: 
 
8.7.1. Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços; 
8.7.2. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, 
assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in 
concreto tanto da contratante quanto da contratada; 
8.7.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade 
de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do contrato; 
8.7.4. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos 
estabelecidos; 
8.7.5. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc; 
8.7.6. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da 
forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a 
aderência contratual e seu efetivo resultado; 
8.7.7. Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto recebimento, a 
hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela 
Administração; 
8.7.8. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 
8.7.9. Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, 
após os contatos prévios com a contratada. 

 
8.8. Cabe ao Gestor do Contrato: 
 
8.8.1. Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada; 
8.8.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 
8.8.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, garantindo a 
defesa prévia à Contratada; 
8.8.4. Emitir avaliação da qualidade do serviço; 
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8.8.5. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 
8.8.6. Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato; 
8.8.7. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas 
pelos fiscais; 
8.8.8. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das 
exigências contratuais e legais; 
8.8.9. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja 
ultrapassado; 

8.8.10. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR DA ATA 

 
9.1. A UPE - Campus Petrolina do Estado de Pernambuco - SEDUC é o Órgão Gerenciador da Ata de Registro 

de Preços e deverá: 
9.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 
9.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 
9.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes e não participantes do registro de preços a firmar os 
contratos de adesão, de acordo com Art. 10, III, b, do Decreto nº ° 42.530 de 22 de dezembro 2015, onde o 
quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e 
Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem; 
9.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis dos registros de preços; 
9.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço; 

9.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço. 
9.1.7. Acompanhar e fiscalizar a Ata de Registro de preços; 

 9.1.8. Autorizar adesões a Ata de Registro de Preços; 
9.1.9. Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor máximo da licitação e consolidar os dados 
das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes; 
9.1.10. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
9.1.11.Fornecedores registrados para atendimento às necessidades do órgão ou entidade requerente; 
9.1.12. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
9.1.13. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento 
do pactuado na Ata de Registro de Preços; 
9.1.14. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade; 
9.1.15. Deve publicar trimestralmente através de veículo oficial de divulgação os preços registrados. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 
10.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado; 
10.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência; 
10.3. Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência; 
10.4. Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratante, dando-lhe acesso e 
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 
obrigações pré-estabelecidas; 
10.5. Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a 
ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos itens a serem fornecidos; 
10.6. Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do mobiliário; 
10.7. Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas; 



 
 

 
 
 
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 

 

 

10.8. Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 
adequação aos termos contratuais; 
10.9. Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do 
objeto; 
10.10. Designar gestor para a fiscalização e acompanhamento do Contrato; 
10.11. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos 
estabelecidos; 
10.12. Solicitar o fornecimento obedecendo aos prazos estipulados neste instrumento, eventualmente, 
poderão ser solicitadas entregas com prazo menor do que o avençado neste Termo de Referência, caso em 
que haverá negociação entre esta Secretaria e o fornecedor; 

10.13. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 
10.14. À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 
condições do contrato. 

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA DA ATA 

 
11.1. Compromete-se a registrar o preço proposto pelo prazo de 12 (doze) meses; 
11.2. Manifestar-se por escrito quanto à aceitação de eventuais contratações; 
11.3. Atender prontamente às requisições ao Órgão Gerenciador ou eventuais Contratantes no 
fornecimento  do objeto de Registro de Preços na quantidade e especificações exigidas no prazo estabelecido 
na ordem de fornecimento ou no contrato; 
11.4. Entregar os bens ofertados novos, em perfeito estado de conservação e funcionamento; 
11.5. Nos bens que apresentarem defeitos, deverão ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias a contar 
da notificação; 
11.6. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao ÓRGÃO GESTOR ou eventuais Contratantes, por 
ação ou omissão no fornecimento do presente objeto; 
11.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Registro; 
11.8. Selecionar e preparar os funcionários responsáveis pela entrega; 
11.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados; 

11.10. Prestar as informações solicitadas pelo ÓRGÃO GESTOR e eventuais Contratantes; 
11.11. Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições de fornecimento dos materiais que 
atinja direta ou indiretamente aos eventuais Contratantes e ao ÓRGÃO GESTOR; 
11.12. Facilitar a fiscalização da Administração, quando da entrega do material; 
11.13. Comunicar imediatamente aos eventuais Contratantes e ao ÓRGÃO GESTOR sobre qualquer defeito 
apresentado nos produtos; 
11.14. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referentes a transporte, embalagem, instalação e seguro 
quando da entrega dos materiais. 
11.15. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do presente objeto, conforme exigência legal; 
11.16. Manter, durante toda a duração do Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para 
participação na licitação. 

 
12. DO PAGAMENTO 
 

12.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de realização da 
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entrega definitiva do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor 
responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato; 
12.2. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, 
sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes 
da execução do contrato; 
12.3. O pagamento só será efetuado na forma prevista neste documento, se a licitante vencedora estiver 
inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR; 
12.4. O pagamento será efetuado através de ordem bancária em favor da instituição bancária indicada pela 
CONTRATADA; 
12.5. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao 
da ocorrência. 

 
13. DAS PENALIDADES 

 

13.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar 
com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações 
legais, nos seguintes casos: 

13.1.1. Apresentar documentação falsa; 
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.1.3. Falhar na execução do contrato/Ata de registro de preços;  
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.5.  Deixar de entregar documentação exigida no contrato/Ata de registro de preços;  
13.1.6.  Cometer fraude fiscal; 
13.1.7. Fizer declaração falsa; 
13.1.8. Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias. 

 
13.2. O retardamento da execução previsto no subitem 13.1.2, estará configurado quando a CONTRATADA: 

13.2.7. Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução do contrato, 
após 7 (sete) dias, contados da data constante na ordem de serviço ou fornecimento; 
13.2.8. Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços definidos no 
contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do prazo de execução do 
contrato e quando verificado prejuízo para a Administração. 

13.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o 
subitem 13.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 13.6. 

13.4. A falha na execução do contrato prevista no subitem 13.1.3 estará configurada quando a Contratada se 
enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 13.6 desta cláusula, respeitada a 
graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, 
cumulativamente. 

 
TABELA 01 

Grau da 
Infração 

Pontos da 
Infração 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 
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13.5. O comportamento inidôneo previsto no subitem 13.1.4 estará configurado quando a Contratada 
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 
8.666/1993. 

13.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 
graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 

TABELA 02 

Gra
u 

Correspondência 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

 

 
TABELA 03 

Item Descrição Grau Incidência 

 
1 

Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar

 recomposição complementar. 

 
2 

 
Por ocorrência 

2 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir 
material 

licitado por outro de qualidade inferior. 
2 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratados. 6 

Por dia e por 
tarefa 

designada 

4 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 

diversos do objeto do contrato. 5 Por ocorrência 

5 
Recusar a execução de serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 
5 Por ocorrência 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

 
7 

Retirar das dependências da Contratante quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo previstos em 

contrato, sem autorização prévia. 

 
1 

Por item e por 
ocorrência 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 

9 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 

pela FISCALIZAÇÃO. 1 Por ocorrência 

10 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 

acesso de seus funcionários. 1 Por ocorrência 
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11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência 

 
12 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

 
3 

Por item e 
por 

ocorrência 

13 
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos 

termos e prazos estipulados. 1 Por dia 

 
 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 
 

13.7. As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com outras 
sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.. 

13.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - 
PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015; 

13.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 

13.10. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser 
efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando 
esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro; 

13.11. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será 
descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 

13.12. Caso a faculdade prevista no item 13.10 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia 
eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de 
pagamentos devidos ao contratado; 

13.13. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 13.11 e 13.12 
acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da comunicação oficial; 

13.14. Decorrido o prazo previsto no item 13.13, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial; 
13.15. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento 

da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 
solicitação da contratante; 

 
14. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
14.1. Este Registro de Preços poderá ser cancelado a qualquer tempo por inobservância de qualquer de suas 

cláusulas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial e também, nos casos de Falência, 
Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial ou Dissolução da Contratada, bem como da transferência 
do presente Contrato, no todo ou em parte, imperícia, negligência ou imprudência na prestação dos 
serviços, conforme preceitua a Seção V do capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem 
como nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual nº 42.530/2015, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 

14.2. Não se aplicará o cancelamento por motivo de recuperação judicial, de que trata o item anterior, caso 
a empresa detentora da ata já tenha tido o plano de recuperação homologado em juízo, devendo este ser 
comprovado por certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a empresa está 
apta econômica e financeiramente a cumprir com as obrigações assumidas. 
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15. DA SUCESSÃO 
 
15.1. O presente Registro de Preço obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas 

assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. Em caso de comprovação de que o serviço prestado difere em qualquer aspecto do serviço contratado, 
o Contratante poderá exigir a correção, sem qualquer ônus para si, e ainda deverá ser ressarcida de 
quaisquer prejuízos que a má prestação do serviço tem lhe causado; 
16.2. Os casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas no Edital de Pregão para 
Registro de Preço nº  , termo de referência e nos termos da Legislação pertinente; 
16.3. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de 
habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação. 

 
17. DA PUBLICAÇÃO 

 
17.1. Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, como condição 

de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93. 

 
18. DO FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Petrolina para discussões de litígios decorrentes do objeto desta 
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 
 

Petrolina,  de  de 2019. 
 
 

 
___________________ 

CONTRATANTE 
 

 
___________________ 

CONTRATADA 
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PROCESSO Nº 0025.2019.CSPL.UPE.PP.0002.UPEPETROLINA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019 

 

 
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E, DE OUTRO LADO, A 
EMPRESA       EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Presencial Nº 
00xxx/2019,  PROCESSO Nº 0025.2019.CSPL. 
UPE.PP.0002.UPEPETROLINA, NOS TERMOS DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666 DE 21.06.1993 E DEMAIS ALTERAÇÕES: 

 
 
 

Por este instrumento de Contrato, o ESTADO DE PERNAMBUCO através da xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no 
CNPJ(MF) sob o nº XX, com sede na XX, nesta cidade, neste ato representada pelo seu titular Sr. XX (qualificação 
e endereço completos), no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo XX, e as normas gerais de que trata a 
Lei Federal nº  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e pela Lei Estadual nº 12.525 de 30 de dezembro 
2003, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e do 
outro lado a empresa XX, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº XX, estabelecida na XX, nº XX, representada neste ato 
pelo Sr. (qualificação e endereço completos), doravante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si 
justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO mediante as seguintes cláusulas e condições, que 
mutuamente outorgam e estabelecem, tudo de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 0025.2019.CSPL.UPE.PP.0002.UPEPETROLINA, devidamente homologado pela autoridade 
superior, em XX/XX/XXXX. 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços gráficos diversos e aquisição de camisas, para atender às necessidades da UPE - Campus Petrolina de 
Pernambuco, conforme especificações constantes do Termo de Referência, edital e respectivos anexos, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0025.2019. CSPL.UPE.PP. 0002. 
UPEPETROLINA.  

 

CLAUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo 
relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0025.2019. CSPL.UPE.PP. 0002. 
UPEPETROLINA e todos os seus anexos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O regime de execução dos serviços objeto do presente contrato é o de execução 
indireta por empreitada por preço unitário. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência do Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços será de  
12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado apenas para complementação 
do prazo contratual conforme art. 57 da Lei 8.666/93. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios 
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento, no início de 
cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL 
  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preço somente será reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data fixada 
para apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei nº 12.525/2003. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, 
inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na 
forma prevista neste instrumento convocatório, se a licitante vencedora estiver inscrita no CADASTRO DE 
FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
PARÁGRAFO TERECEIRO:O pagamento se dará a cada serviço realizado de acordo com a nota fiscal/fatura 
apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato; 
PARÁGRAFO QUARTO: O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
de realização da entrega definitiva do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido 
atesto do Gestor responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato; 
PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento será efetuado através de ordem bancária a favor da instituição bancária 
indicada pela CONTRATADA; 
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do 
mês seguinte ao da ocorrência. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Realizar a entrega do material, objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido 
no Termo de Referência; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, 
responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos 
sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, observando os prazos que lhe forem programados 
para a sua realização e garantia; 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
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PARÁGRAFO QUARTO: Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos itens previstos no objeto da 
licitação;  
PARÁGRAFO QUINTO: Realizar a entrega do material objeto desta licitação através de seus próprios recursos 
humanos e materiais; 
PARÁGRAFO SEXTO: Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do 
contrato; 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 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 interessado; 
PARÁGRAFO OITAVO: Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos 
relacionados ao objeto do contrato; 
PARÁGRAFO NONO: Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto à 
execução dos materiais adquiridos; 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente termo de 
referência;  
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas; 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo 
empregatício com a contratante; 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para 
contato e intermediação junto a contratante; 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Entregar os produtos/materiais em perfeitas condições de uso; 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Apresentar Nota fiscal/fatura correspondente aos materiais entregues; 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua 
integridade física;  
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Manter os padrões técnicos e de cores definidos neste instrumento os quais 
deverão, obrigatoriamente, ser utilizados nos produtos; 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, o 
produto desta contratação que apresentar vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais 
empregados ou da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência; 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Arcar com as despesas de frete/embalagem as quais deverão estar inclusas no 
preço proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura; 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO: Fornecer o objeto estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo 
de Referência, respeitando os prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela 
substituição dos produtos na hipótese de estarem em desacordo com as referidas especificações, sob pena 
de aplicação de sanções administrativas; 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE; 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: Se necessário, o Órgão Gerenciador ou o eventual Contratante poderão 
solicitar amostra para análise de aceitabilidade dos produtos, a qualquer tempo, quanto à satisfação de uso, 
por parte do seu corpo funcional; 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO: Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a 
prejudicar o perfeito fornecimento dos itens deverá a CONTRATADA comunicar a UPE - Campus Petrolina do 
Estado de Pernambuco, em tempo hábil, por escrito, viabilizando sua interferência à correção da situação 
apresentada, de modo a adimplir o objeto do edital e TR do processo em epígrafe; 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES CONTRATANTES 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste 
Termo de Referência; 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência; 
PARÁGRAFO QUARTO: Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratante, dando-lhe 
acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo 
com as obrigações pré-estabelecidas; 
PARÁGRAFO QUINTO: Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que 
eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos itens a serem fornecidos; 
PARÁGRAFO SEXTO: Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento do mobiliário; 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações 
indicadas;  

PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as 
razões de sua não adequação aos termos contratuais; 
PARÁGRAFO NONO: Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas 
instalações para entrega do objeto; 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Designar gestor para a fiscalização e acompanhamento do Contrato; 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os 
respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos; 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Solicitar o fornecimento obedecendo aos prazos estipulados neste 
instrumento, eventualmente, poderão ser solicitadas entregas com prazo menor do que o avençado neste 
Termo de Referência, caso em que haverá negociação entre esta Secretaria e o fornecedor; 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais 
cabíveis;  
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja 
a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 
especificações e condições do contrato 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo 
Contratante, e todas as informações solicitadas devem ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 
após o recebimento da solicitação; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes 
deverão ser solicitadas aos seus superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas 
necessárias; 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Competirá ao servidor designado pelo órgão contratante acompanhar, fiscalizar e 
verificar a conformidade das entregas; 
PARÁGRAFO QUARTO: A Gestão do Contrato será exercida pela Secretaria Executiva de Educação 
Profissional, Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação e pela Superintendência de Comunicação 
de acordo com os quantitativos solicitados por cada uma das áreas, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 
nº 8.666/93. 
PARÁGRAFO QUINTO: O fiscal do contrato será indicado no momento da contratação e será expressamente 
definido no instrumento contratual; 
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PARÁGRAFO SEXTO: Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável por toda execução 
contratual, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados; 

 

CLÁUSULA NONA – DO FISCAL DO CONTRATO 
 
Cabe ao fiscal do contrato: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO : Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos 
serviços;  
PARÁGRAFO SEGUNDO : Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente 
de suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as 
obrigações in concreto tanto da contratante quanto da contratada; 
PARÁGRAFO TERCEIRO : Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) 
com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de 
controle, fiscalização e acompanhamento do contrato.; 
PARÁGRAFO QUARTO: Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e 
dentro dos prazos estabelecidos; 
PARÁGRAFO QUINTO : Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas,  
constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc; 
PARÁGRAFO SEXTO : Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa 
comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 

PARÁGRAFO SÉTIMO : Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele 
que se encontra especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o 
correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e 
aceito pela Administração;  

PARÁGRAFO OITAVO : Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 
PARÁGRAFO NONO : Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade, após os contatos prévios com a contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONTRATO 
 
Cabe ao gestor do contrato: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 
Contratada; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade 
cabível, garantindo a defesa prévia à Contratada; 
PARÁGRAFO QUARTO: Emitir avaliação da qualidade do objeto fornecido; 
PARÁGRAFO QUINTO: Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 
PARÁGRAFO SEXTO: Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato; 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 
contratuais apontadas pelos fiscais; 
PARÁGRAFO OITAVO: Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a 
observância das exigências contratuais e legais; 
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PARÁGRAFO NONO: Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do 
contrato não seja ultrapassado; 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços serão executados observando as regras e especificações do objeto 

contidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0025.2019. 

CSPL.UPE.PP. 0002. UPEPETROLINA e respectivos anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para execução do objeto desta licitação, a CONTRATADA prestará garantia fixada em 

favor da CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 3º 

da Lei nº 12.525/03 c/c o artigo 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das 

modalidades de garantia previstas na lei geral de licitações; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá ser 
comprovada no momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades, a comprovação poderá ser 
realizada em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, 
contados da assinatura do contrato; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO; 

PARÁGRAFO QUARTO: A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme disposto no art. 56, §4º, da Lei nº 
8.666/93; 

PARÁGRAFO QUINTO: A atualização mencionada será feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da UPE - Campus Petrolina do Estado de Pernambuco, para 

exercício de 2018, na classificação abaixo: 

 

Elementos de despesa: 33903044 - material de sinalização visual e afins; 33903963 - serviços gráficos de 
encadernação e de emolduração; 33903016 - material de expediente; 33909230 - material de consumo; 
33903019 - material para acondicionamento e embalagem; 33903014 - material educativo e esportivo; 
33903023 - uniformes, tecidos e aviamentos; 33909232 - material de distribuição gratuita; 33903102 - 
condecorações, medalhas e troféus; 33909231 - premiações cult/artist/cient/desportiv/outras; 33903659 - 
áudio, vídeo e foto; 44905234 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de 
licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e 
demais cominações legais, nos seguintes casos: 

1. Apresentar documentação falsa; 
2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
3. Falhar na execução do contrato; 
4. Comportar-se de modo inidôneo; 
5. Deixar de entregar documentação exigida no certame; 
6. Cometer fraude fiscal; 
7. Fazer declaração falsa; 
8. Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O retardamento da execução previsto no item 2 do PARÁGRAFO PRIMEIRO, estará 
configurado quando a Contratada: 

1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data 
constante na ordem de serviço; 
2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 03 (três) dias seguidos 
ou por 10 (dez) dias intercalados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do 
contrato, de que trata o item 3 do PARÁGRAFO PRIMEIRO, o valor relativo às multas aplicadas em razão do 
PARÁGRAFO SEXTO.  
 
PARÁGRAFO QUARTO: A falha na execução do contrato prevista no item 3 do PARÁGRAFO PRIMEIRO estará 
configurada quando a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do 
PARÁGRAFO SEXTO desta cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e 
alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 

  

 TABELA 01 
Grau da 
Infração 

Pontos da 
Infração 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

 
 
PARÁGRAFO QUINTO: O comportamento inidôneo previsto no item 4 do PARÁGRAFO PRIMEIRO estará 
configurado quando a Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 
97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 
PARÁGRAFO SEXTO: Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor minimo de R$ 2.000,00 
(dois mil reais): 
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TABELA 02 

 
Grau Correspondência 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato por 
incidência 

 
TABELA 03 

 
Item Descrição Gra

u 
Incidência 

1 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. 2 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado por 
outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratados. 6 

Por dia e por 
tarefa 

designada 
4 Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do 

contrato. 
5 Por ocorrência 

5 
Recusar a execução de serviço determinado pela Fiscalização, sem motivo 
justificado. 5 Por ocorrência 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais. 6 Por ocorrência 

7 
Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou 
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia. 1 

Por item e por 
ocorrência 

 
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 
9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

Fiscalização. 
1 Por ocorrência 

10 
Cumprir determinação da Fiscalização para controle de acesso de seus 
funcionários. 1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da Fiscalização. 2 Por ocorrência 

12 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade 
fiscalizadora. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

13 
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos 
estipulados. 1 Por dia 

 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO: As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
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PARÁGRAFO OITAVO: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de 
Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015; 
PARÁGRAFO NONO: A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do 
pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente 
exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro; 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a 
diferença será descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Caso a faculdade prevista no PARÁGRAFO NONO não tenha sido exercida e 
verificada a insuficiência da garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo 
remanescente será descontado de pagamentos devidos ao contratado; 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados 
nos PARÁGRAFOS NONO e DÉCIMO PRIMEIRO acima, o contratado será notificado para recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Decorrido o prazo previsto no PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO, o 
contratante encaminhará a multa para cobrança judicial; 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou 
em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, a contar da solicitação da contratante; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a rescisão do contrato, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93. 
PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou 
nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
PARAGRAFO QUARTO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus sucessores, que, na 
falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal 
Licitatório, e pelas regras no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
0025.2019. CSPL.UPE.PP. 0002. UPEPETROLINA, na Proposta de Preços, e nos casos omissos, aplicar-se-ão os 
princípios gerais do Direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REGISTRO 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser 
registrado no Livro de Registro de Contratos da Secretaria de  . 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 
alterações, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Estado na forma de extrato, 
como condição de sua eficácia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as partes elegem o 
foro da Cidade de Petrolina - PE,  para dirimir as questões oriundas do presente Contrato; 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente 
instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, 
vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
 
 

Petrolina,____de ________________de 2019. 
 
 
 
 

        CONTRATANTE 
 

        CONTRATADA 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 

        Nome 
CPF(MF) Nº. 
 

        Nome  
        CPF(MF)Nº. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 

PROCESSO Nº 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

 

 

A   empresa  inscrita no CNPJ sob o n° 
  , domiciliada na Rua  , DECLARA, sob as penas da 
lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, que: 

 

 
a) se enquadra como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 
 

b) a receita bruta anual não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º e no §1º (MEI) 
do art. 18-A da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 

 
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º e §4º do art. 18-A da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

 
Petrolina,          de de 2019. 

 
 
 

 

Assinatura, nome e número de identidade do declarante 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93 

 
 
 

A empresa   , inscrita no CNPJ sob o nº___, por intermédio do seu representante legal,  
Sr.  (a)  ,   portador(a)   da   carteira   de identidade  nº  , expedida pelo(a) 
  , DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ( ). 
 
 
 

Local e data. 
 
 

Nome e assinatura do representante legal. 

 
*em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(em papel timbrado do licitante) 
 

LOTE I 
 

      
Item 

Cód.                       
E-fisco 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 396710-7 

SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - LONA 
NIGHT-DAY,COM IMPRESSAO DIGITAL POLICROMIA, 
ACABAMENTO COM CANALETA EM DOIS LADOS E 
ALCA EM NYLON,MEDINDO 0,90X1,80M 

UNID. 30 
  

2 239763-3 

SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - EM LONA, 
COM IMPRESSAO DIGITAL E COM HASTES SUPERIOR 
E INFERIOR EM MADEIRAS, PONTEIRAS DE 
BORRACHA E CORDAO DE POLIESTER, EM 4/0 
CORES, MEDINDO 0,90X1,20M 

UNID. 30 
  

3 378474-6 

PEDESTAL PARA FAIXA - EM ALUMINIO,PARA 
BANNER,ALTURA 180CM. COM 2 ESTAGIOS,COM 
BASE TIPO TRIPE ARTICULAVEL, COM BORRACHAS 
PROTETORAS ANTIDERRAPANTES E DESMONTAVEL 

UNID. 50 
  

4 354476-1 

SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - EM LONA 
VINILICO, COM PROTECAO UV, VULCANIZADO, 
CORTE ELETRONICO, COM SUPORTE EM FIO DE 
NYLON, BASTONETES PARA 
ACABAMENTO,IMPRESSAO DIGITAL EM 4/0 
CORES,MEDINDO 50,00X50,00CM 

UNID. 50 
  

5 398753-1 

SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E PLAQUETAS - 
DO TIPO CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE 
SINALIZACAO INTERNA, EM PVC, COM 2 MM DE 
ESPESSURA, ADESIVADA,,MEDINDO, 150,00X40,00 
CM 

UNID. 100 
  

6 290070-0 

SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E PLAQUETAS - 
DO TIPO PLACA DIRECIONAL EM PVC DE 2MM, COM 
APLICACAO DE VINIL ADESIVO, IMPRESSAO 4/0 
CORES.,MEDINDO 50,00X30,00CM 

UNID. 60 
  

    
TOTAL 

                 

       LOTE II 
 

      
Item 

Cód.                       
E-fisco 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 353593-2 

SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - BLOCO DE 
NOTAS COM 20 FOLHAS,EM CAPA DURA COM 
LOGOMARCA E FOLHAS TAMANHO A5,NA COR 
BRANCA, IMPRESSAO 4/0 COR 

UNID. 20       
 

2 478663-7 

SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS - EM PAPEL 
COUCHE 170G/M2,COM 02 DOBRAS, LAMINACAO 
BRILHO EM FRENTE E VERSO, VERNIZ UV COM 
RESERVA FRENTE E VERSO,IMPRESSAO EM 4/4 
CORES,MEDINDO 22,00X32,00CM 

UNID. 600 
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3 348290-1 

SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO 
PASTA COM BOLSO E LOGOMARCA DO ORGAO,EM 
PAPEL SUPREMO,COM IMPRESSAO EM 4/0 
CORES,MEDINDO 21,00X31,00CM FECHADA E 
42,00X31,00CM ABERTA, ACABAMENTO COM 
CORTE VINCO 

UNID. 600 
  

4 310510-5 
SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA - 
EM PAPEL COUCHE BRILHO, 250G/M2, MEDINDO 
8,50X5,50CM,4/4 CORES, FRENTE E VERSO 

UNID. 1.800 
  

5 343063-4 

SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO 
CERTIFICADO,EM PAPEL COUCHE BRILHO 
300G/M2,COM 4/0 CORES,MEDINDO 
21,00X15,00CM 

UNID. 2.000 
  

6 462308-8 
SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO 
ETIQUETA,EM PAPEL ADESIVO BRILHO,EM 4/0 
CORES,MEDINDO 8,00CM DE DIAMETRO 

UNID. 100 
  

7 413092-8 
CONFECCAO DE CRACHA - MEDINDO 11X7 CM,EM 
PAPEL COUCHE FOSCO 300G/M2 COM CORDAO,EM 
4/0 CORES 

UNID. 600 
  

8 400986-0 
CONFECCAO DE CRACHA - MEDINDO 
54,0X86,0MM,EM PVC,ESPESSURA 0,84MM,4/0 
CORES 

UNID. 100 
  

9 398363-3 
SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITE - EM PAPEL 
COUCHE FOSCO 230G/M2, MEDINDO 22,0X32,0CM, 
COM 01 DOBRA,EM 4/4 CORES 

UNID. 200 
  

10 413041-3 
SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS - EM PAPEL 
COUCHE 170G/M2,COM DUAS DOBRAS 
PARALELAS,EM 4/4 CORES,NO TAMANHO A4 

UNID. 600 
  

11 410420-0 

SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS - EM PAPEL 
COUCHE,COM DOIS VINCOS E DUAS 
DOBRAS,IMPRESSAO OFFSET EM 4/4 
CORES,MEDINDO 450,00X210,00MM 

UNID. 600 
  

12 220388-0 

SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO 
ADESIVO AUTO COLANTE, EM POLICROMIA EM 
PLASTICO, IMPRESSAO FRENTE EM 1 VIA, 
COLORIDO, NO TAMANHO 50X23CM, COM 
DIAGRAMACAO 

UNID. 100 
  

13 219657-3 

SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO 
ADESIVO, EM MATERIAL PLASTICO, CONTENDO A 
LOGOMARCA DO ESTADO, COLORIDO, MEDINDO 
7X7CM 

UNID. 500 
  

14 293237-7 

SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO 
BOLSO, PARA SER ALOCADO NA PARTE INTERNA 
DOS LIVROS, PARA ACOMODACAO DE PAPELETAS 
DE EMPRESTIMOS,EM PAPEL OFF SET DE 
180G/M2,COM IMPRESSAO DE DIZERES EM 1/0 
COR,MEDINDO 9,00X15,00CM 

UNID. 200 
  

15 222371-6 

SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO 
CARTAZ, EM PAPEL COUCHE BRILHO DE 90G/M2, 
IMPRESSO EM CORES 4/0, NO FORMATO 
21,0X42,0CM 

UNID. 1.000 
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16 236628-2 
SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO 
CERTIFICADO, EM PAPEL COUCHE FOSCO DE 
170G/M2, EM 4X0 CORES, MEDINDO 21,0X29,7CM 

UNID. 600 
  

17 226444-7 
SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO 
ENVELOPE BRANCO, PAPEL OFF SET 90 G/M2, 
POLICROMIA, MEDINDO 26,0X36,0CM 

UNID. 500 
  

18 239797-8 
SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO 
PASTA, COM BOLSO, EM PAPEL SUPREMO 
250G/M2, EM 4/0 CORES, MEDINDO 32,0X46,0CM 

UNID. 600 
  

19 215787-0 
SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - 
PANFLETO, PAPEL COUCHE, ........, COLORIDO 

UNID. 1.000 
  

20 387221-1 SERVICO DE ENCADERNACAO - TIPO ESPIRAL 
12MM,COM CAPA CRISTAL,ATE 70 FOLHAS 

UNID. 200 
  

21 387219-0 SERVICO DE ENCADERNACAO - TIPO ESPIRAL 
7MM,ATE 25 FOLHAS,COM CAPA CRISTAL. 

UNID. 200 
  

    TOTAL     
   

 
      LOTE III 

 
      

Item 
Cód.                       

E-fisco 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 427603-5 

COLETE - EM POLIESTER,MODELO SEM MANGAS 
COM VIES NA COR PRETA E ELASTICO NAS 
LATERAIS, PARA UTILIZACAO PRATICAS 
DESPORTIVAS,TAMANHO UNICO EM CORES 
VARIADAS 

UNID. 600 
  

2 469852-5 

SERVICO DE CONFECCAO DE VESTUARIO EM GERAL 
- CAMISA COM MANGAS CURTAS, GOLA 
CARECA,NOS TAMANHOS P, M, G OU GG,EM 100% 
ALGODAO, FIO 30, MERCERIZADA,NA COR 
BRANCA,COM IMPRESSAO SILK SCREEN EM 
POLICROMIA, FRENTE E VERSO 

UNID. 600 
  

3 470115-1 

SERVICO DE CONFECCAO DE VESTUARIO EM GERAL 
- CAMISA COM MANGAS CURTAS, GOLA 
CARECA,TAMANHO P, M, G OU GG,EM 100% 
ALGODAO, FIO 30, MERCERIZADA,DIVERSAS 
CORES,COM IMPRESSAO SILK SCREEN EM 
POLICROMIA FRENTE E  

UNID. 600 
  

    TOTAL     
  

       
LOTE IV 

      
Item 

Cód.                       
E-fisco 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 439420-8 

SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO 
CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA,CORPO 
EM RESINA TERMOPLASTICA, PONTA EM METAL, 
SEM TAMPA, CLIP PLASTICO, SISTEMA DE 
ABERTURA RETRATIL, COM PERSONALIZACAO EM 
SILK-SCREEN,NA COR AZUL,MEDINDO 0,80MM DE 
ESPESSURA 

UNID. 600                 2,98               1.785,00  
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2 341442-6 

GARRAFA PLASTICA - SQUEEZE CONFECCIONADA 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,CAPACIDADE 
PARA 500ML,NA COR BRANCA COM IMPRESSAO 
SERIGRAFICA EM 4/0 COR,,TAMPA COM 
TRAVA,MEDINDO (21X7)CM 
(ALTURAXDIAMETRO),PARA ACONDICIONAMENTOS 
DE LIQUIDOS 

UNID. 600                 9,00               5.400,00  

3 394299-6 

PRISMA DE MESA - EM ACRILICO CRISTAL, DISPLAY, 
TIPO DUPLA FACE, FORMATO EM " V " INVERTIDO, 
LOCAL APROPRIADO PARA INTRODUCAO DE 
NOMES,MEDINDO 20,00X05,00CM(LARG.XALT.) E 
2,00MM DE ESPESSURA,INCOLOR 

UNID. 80              41,59               3.327,20  

    TOTAL                 10.512,20  

       
LOTE V 

      
Item 

Cód.                       
E-fisco 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 416816-0 

TROFEU - EM POLIESTIRENO,COR 
DOURADO,REDONDA COM BASE QUADRADA COM 
13CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR 
PRETA,COM ALTURA DE 72CM,ESTATUETA 
INTERCAMBEAVEL E PLAQUETA EM LATAO PARA 
GRAVACAO. 

UNID. 50              65,00               3.250,00  

2 360265-6 
MEDALHA - EM LATAO,COR DOURADA,FORMATO 
REDONDO,MEDINDO 50MM,COM GRAVACAO 
HONRA AO MERITO E FITA DE CETIM 

UNID. 50              13,00                  650,00  

3 360263-0 
MEDALHA - EM LATAO,COR PRATA,FORMATO 
REDONDO,MEDINDO 50MM,COM GRAVACAO 
HONRA AO MERITO E FITA DE CETIM UNID. 50 

             12,67                  633,33  

    TOTAL                    4.533,33  

 
A validade da proposta será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sua 
apresentação, independente de declaração do licitante. 

 
Declaro que estão incluídos nos preços todos os custos inerentes ao cumprimento do objeto, bem como 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, 
dispositivos e quaiquer outros encargos que incidam sobre a prestação de fornecimento a ser executado. 

 

Petrolina, de de 2019. 
 
 

Razão social da empresa 
proponente: CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
EMAIL: 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL NOME: 
CARGO: 
RG: 
CPF: 

TELEFONE: 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ACEITE PARA PARTICIPAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

 
 
 

     A empresa  , inscrita no CNPJ sob o n, domiciliada na Rua________________ 
 (INCLUIR TELEFONE DE CONTATO E E-MAIL), por intermédio do seu   
representante legal, Sr. (a)   , portador(a) da carteira de 
identidade nº  , expedida pelo(a)  , DECLARA, para atender ao 
disposto no art. 11 do Decreto nº 42.530/2015, regulamentado pela Portaria SAD nº 2.864 / 2017, que aceita 
participar do cadastro de reserva da Ata de Registro de Preços proveniente do processo nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pregão presencial xxxxxxxxxxxxx, registrando os mesmos preços e condições da proposta vencedora do 
item(ns)/lote(s) ___ , conforme abaixo transcrito. 

 
 

 
Item 

 
Código do Item 

 
Especificação 

Unid. 

de 

Forn. 

 
Quant. 

Preço 

unitári

o 

(R$) 

Valor 

total por 

item 

(R$) 

       

 

*reproduzir preços e condições da proposta vencedora disponível no painel de licitações. 
 
 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal. 
 


