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

 
EDITAL 

 

PREÂMBULO: 
 

A Universidade de Pernambuco – UPE/Campus Petrolina, através da Pregoeira Anne Carinne da Costa 
Silva, nomeada pela Portaria SAD nº 982/2019 de 16 de maio de 2019, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que devidamente autorizado pela Ilma. Sra. Diretora Marianne Louise Marinho Mendes, 
realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, que será regida pela Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Estadual nº 12.986, de 17/03/2006, Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, e Decreto Estadual nº 32.539/2008, aplicando- se, subsidiariamente, no que 
couber, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, com alterações, bem como pelas 
cláusulas e condições constantes deste edital e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência e seus anexos; 

b) Anexo II – Modelo de Proposta de Preço; 

c) Anexo III – Declaração de cumprimento do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93; 

d) Anexo IV – Minuta do Contrato; 

e) Anexo V – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte ou 
de Microempreendedor Individual; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração expressa de plena ciência do conteúdo do Edital e seus anexos. 

g) Anexo VII – Minuta da Ata 
 

DADOS GERAIS 

1.1. 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, conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas neste Termo 
de Referência. 

LICITAÇÃO NÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 123/2016. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 05/12/2019, às 09:00hs 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/12/2019, às 09:00hs 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/12/2019, às 09:00hs 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: PE INTEGRADO 

Pregoeira: Anne Carinne da Costa Silva 
E-mail: licitação.upepetrolina@gmail.com / 
petrolina.licitacao@gmail.com 

Fone: (87) 3866-6499  

Endereço: Br. 203, Km 2 S/N Campus Universitário – Vila Eduardo – Petrolina – PE CEP:56.328-900 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo, será observado o horário local. 

 

mailto:licita��o.upepetrolina@gmail.com
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1. DO OBJETO 
  

1.1 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, conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.1.  A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em A despesa com a execução do 

objeto desta licitação é estimada em R$ 116.728,87 (cento e dezesseis mil setecentos e vinte e oito 

reais e oitenta e sete centavos), distribuídos conforme Termo de Referência Anexo I deste Edital. 

 

2.2. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária, prevista 

no orçamento da UPE - Campus Petrolina, para exercício de 2019, na classificação abaixo: 

 
Elementos de despesa: 339039 – outros serviços pessoa juridica;  

 
2.3. Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da 

contratação correrão por conta da Contratante, cujos elementos de despesas constarão nos 

respectivos contratos e nota de empenho, observados as condições estabelecidas no processo 

licitatório. 

2.4. No exercício seguinte, as despesas correrão à conta dos recursos para atender às despesas da 

mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento, sob pena de rescisão antecipada 

do contrato. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar do processo as empresas que atuem em ramo de atividade compatível com o 

objeto licitado, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.  
 

3.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na 
documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

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

ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo licitatório, porém será 
considerada como desistência da empresa do exercício das referidas prerrogativas. 

 
3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a 
licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

3.5. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem 
em uma ou mais das situações a seguir: 

a) Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo como servidor ou 
empregado da CONTRATANTE, observado o disposto no inciso III, do Art. 9º, da Lei Federal nº 
8.666, de 21.06.93; 
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b) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Governo do Estado de 
Pernambuco; 

c) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição 

d) Estejam sob falência, recuperação de empresa, dissolução ou liquidação; 
e) As pessoas enquadradas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93; 
f) Que tenham objetivo social incompatível com o objeto licitado; 
g) Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não emprega menor, salvo 

na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988. 
 

4. DO CONSÓRCIO 
 

4.1 Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 
 

5. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

5.1 Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário local.  

 
6. DO  CREDENCIAMENTO 

 
6.1. Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e declaração de 
enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, podendo assinar as declarações em modelos fornecidos pela  Pregoeira. 

 
6.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 
a) Contrato, estatuto social ou ato constitutivo, no qual estejam expressos poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente registrado perante o 
órgão competente; 

b) Tratando-se de procurador, além dos documentos exigidos no item “a”, com indicação dos poderes 
do mandante para outorga, o instrumento de procuração pública ou particular com firma 
reconhecida, com poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, 
desistir de sua interposição e praticar os demais atos pertinentes ao certame; 

6.3. Para efeito de aplicação da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, os 
licitantes enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual devem apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo do ANEXO V deste 
edital. 

6.4. As credenciais, as declarações e o documento de que tratam os subitens anterior, devem ser 
apresentados em separado dos envelopes n°s 01 e 02, e serão anexadas ao processo; 

6.5. O representante do licitante deverá identificar-se, exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto; 

6.6. Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem 
documentos que os credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar 
outros atos pertinentes a esta licitação; 

6.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado; 

6.8. É vedada a representação de mais de um licitante por um mesmo representante. 
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6.9. A ausência de credenciado não inviabilizará o licitante, mas impedirá a pessoa presente de se 
manifestar e representar em nome do proponente. 

7. DA PROPOSTA – ENVELOPE 01 

 
7.1. A proposta deverá ser impressa em papel timbrado, contendo a identificação do licitante 

(denominação/razão social, CNPJ, endereço e CEP) e número do processo licitatório, devendo ser 
redigida em língua portuguesa, sem rasuras, emendas, ressalvas, borrões ou entrelinhas, com suas 
páginas numeradas seqüencialmente, datada e assinada por representante legal do licitante na 
última folha e rubricada nas demais; 

 
7.2. A proposta será elaborada com base nas especificações contidas no Termo de Referência 

ANEXO I deste edital, utilizando o Modelo de Proposta ANEXO II ao Edital; 
 

7.3. O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados de sua 
apresentação, independentemente de declaração do licitante; 

 
7.4. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e 

contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, 
embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, deslocamento, bagagem, convênios, 
administração, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto; 

 
7.5. Havendo divergência entre o valor em algarismos e por extenso, prevalecerá este último; 

7.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 
apresentarem preços inexeqüíveis na forma da Lei nº 8.666/93 ou contiverem irregularidades 
insanáveis. 

 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 2 

 
8.1 Para fins de habilitação neste processo, encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante 

classificada provisoriamente em primeiro lugar no certame deverá comprovar a situação de habilitação, 
apresentando a documentação comprobatória, nos termos e prazo previstos neste edital. 
 

8.2 Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

8.3 Para fins de habilitação serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, 
tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.520/02. 

8.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

8.4.1 Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser 
apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ;  

8.4.2 Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 

8.4.3 Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

8.4.4 Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por 
servidor qualificado da UPE. 
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8.5 Habilitação Jurídica: 

8.5.1 Cédula de identidade (apenas para licitante pessoa física) e Prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, expedido pela Secretaria da Receita Federal (apenas para 
licitante pessoa jurídica); 

8.5.2 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.5.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

8.5.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

8.5.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.5.6 Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº 
8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no Anexo III do Edital. 

 
8.6 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
8.6.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de 

Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 

 
8.6.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada 

através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
 
8.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de 

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

 
8.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da 
licitante; 

 
8.6.5  Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 
12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST; 

 
8.6.6 As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser 

apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na 
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias 
contados da data da abertura da sessão pública; 

 
8.6.7 As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
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regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43, §1º, da LC 
nº 123/2006 alterada pela LC nº 155/16). 

 
8.6.7.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento 
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. (art. 43, §1º, da LC nº 123/2006 alterada pela LC nº 155/16); 
 
8.6.7.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar o licitante subseqüente, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
8.7 Qualificação Técnica: 

8.7.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em 
características, quantidade e prazo com o objeto da licitação mediante atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

8.8 Qualificação Econômico-Financeira: 
 

8.8.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 

 
8.9 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pela pregoeira ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação 
em órgão da imprensa oficial. 

 
8.10 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em 

substituição aos documentos relacionados neste Edital; 
 

8.11 Será inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

8.12 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, a 
Pregoeira examinará a proposta subseqüente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

 
8.13 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

 
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
9.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, 

aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o Decreto Estadual nº 
32.539/2008, a Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas aplicáveis à espécie. 
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9.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

9.3. A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado no edital, e os preços deverão 
ser expressos em reais, com no máximo de 2 (duas) casas decimais após a vírgula; 

9.4. O preço proposto deverá contemplar todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, frete, 
seguro etc.) e despesas necessárias à entrega do objeto da licitação; 

9.5. A licitante vencedora deverá apresentar à Proposta de preços, conforme modelo constante no 
ANEXO II deste Termo de Referência; 

 
10. DO PROCEDIMENTO, DA DESCLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
10.1. No dia, horário e local indicado no preâmbulo, será realizada a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame; 
 
10.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão à Pregoeira a Declaração de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual e a Declaração de 
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelos apresentados nos Anexos IV e 
III deste Edital, e, em envelopes separados, a proposta de preços (ENVELOPE 1) e os documentos de 
habilitação (ENVELOPE 2); 

 
10.3. Após a Pregoeira declarar encerrado o prazo para recebimento da documentação e da proposta, 

nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações 
na documentação e na proposta; 

 

10.4. Abertos os envelopes de propostas, proceder-se-á à verificação da conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, classificando as propostas que 
atendem aos requisitos do edital, e desclassificando as desconformes e incompatíveis, observadas 
as disposições dos arts. 44 e 48 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

10.5. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor. 

 
10.6. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o  máximo de 3 (três), serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes; 

 

10.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da 
seqüência de lances, com a participação de todos os licitantes empatados; 

 
10.8. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos deste Edital, e seja igual ou 

menor que os preços unitários e máximo previstos, esta poderá ser aceita; 
 
10.9. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 
de valor; 

 

10.10. Os lances devem ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de 
menor preço, observada redução mínima entre os lances de R$20,00(vinte reais), para o lote; 



 
 
 
 
 
 

 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 
 

 

 

10.11. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da 
formulação de lances; 

 
10.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à abertura do 

envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, 
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

 
10.13. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

 
10.13.1. Observar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, no caso de 

declaração de vencedor da licitação enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte 
ou microempreendedor individual; 

 
10.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira 

examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor; 

 
10.15. A pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido o melhor preço; 

 

10.16. Se todas as propostas forem desclassificadas, a pregoeira poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em decorrência das quais foram 
desclassificadas; 

 
10.17. O licitante vencedor do certame deverá apresentar nova proposta, acompanhada de planilha de 

composição dos preços unitários, compatível com o lance por ele formulado, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados a partir da decisão que o declarou vencedor; 

 
10.18. A abertura dos envelopes de documentação e proposta será realizada em sessão pública, da qual se 

lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela pregoeira e sua equipe de 
apoio; 
 

10.19. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do pregão constarão em ata, sem prejuízo das demais formas de 
publicidade; 

 
10.20. Para fins de habilitação, a pregoeira poderá efetuar consulta acerca da regularidade fiscal e 

trabalhista da licitante que apresentou a menor proposta de preço no portal de compras 
governamental e nas páginas oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, bem como a 
situação cadastral no CADFOR-PE. A licitante que estiver com documentação vencida no CADFOR 
poderá encaminhar  as certidões atualizadas para a pregoeira, através do e-mail da comissão, 
constante do preâmbulo deste edital. 

 
11 DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
11.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

proceder-se-á da seguinte forma: 



 
 
 
 
 
 

 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 
 

 

 

 
 

11.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 

apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro 

colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor 

estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 
11.1.2 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da subcondição anterior, será convocado os licitantes 

remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
11.1.3 A convocada que não apresentar proposta no momento que for solicitado, decairá do 

direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

 
 

12 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA ADEQUADA  AO ÚLTIMO LANCE E DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO 

 
12.1. O licitante vencedor do certame deverá apresentar nova proposta, acompanhada de planilha 

de composição dos preços unitários, compatível com o lance por ele formulado, no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados a partir da decisão que o declarou vencedor; 

 
 

13 DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

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

devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

sessão pública, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93; 

 
13.2 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até decisão definitiva a ela pertinente; 

 
13.3 A decisão da pregoeira sobre o julgamento da impugnação será disponibilizada 

eletronicamente, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para realização do pregão, 

podendo, tal comunicação, ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro na ata. 

 
13.4 Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras estabelecidas 

neste item ou fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
13.5 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Pregoeira em até 3 (três) dias úteis antes 

da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail da comissão, 

identificado no preâmbulo deste edital. 
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13.6 A pregoeira disponibilizará a resposta aos pedidos de esclarecimentos por e-mail. O processo 

também pode ser acompanhado no site da UPE Campus Petrolina (http://www.upe.br/petrolina), 
através do link de licitações. 

 
 

14 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

14.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias consecutivos 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos; 

 

14.2. 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; 

 

14.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela licitante; 

 

14.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante; 

 

14.5. 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; 

 

14.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

 

14.7. As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do(a) Pregoeiro(a) 
que, no prazo de 03 (três) dias úteis poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo fazê-lo 
subir, devidamente informado para decisão final. 

 

14.8. Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade 
competente para a homologação; 

 

14.9. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar 
o contrato no prazo definido neste Edital. 

 
 

15 DO CONTRATO 
 

15.1 DA FORMALIZAÇÃO 

15.1.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada 

para assinatura do contrato. 

http://www.upe.br/
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15.1.2 A licitante vencedora terá o prazo, para assinatura do contrato, de 05 dias úteis 

contados da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
15.1.2.1 Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 

apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e 

compatível com os termos deste Edital. 

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

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das 

penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 

 
15.1.4 No ato da contratação, se for o caso, a licitante deverá apresentar documento de 

procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a 

assinar o contrato em nome da empresa. 

 
15.1.5 A contratação será precedida da inscrição da licitante no CADFOR e da emissão de nota 

de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato. 

 
15.2 DA VIGÊNCIA E VALIDADE 

 

15.2.1 O contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado apenas para complementação do prazo contratual nos termos do art.57 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

15.3 DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

15.3.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93; 

15.3.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

15.3.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 
Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando 
cabível. 

15.3.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

15.4 DO PAGAMENTO 
 

15.4.1  O pagamento correspondente ao fornecimento será efetuado, através de crédito em 
conta corrente, preferencialmente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou em Instituição 
bancária indicada pela CONTRATADA, decorridos até 30 (trinta) dias do recebimento 
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definitivo de cada parcela solicitada do objeto (aceite técnico), mediante a apresentação 
da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da 
CONTRATANTE. 

 
15.4.2  O empenhamento só será efetuado, e conseqüentemente paga a despesa, na forma 

prevista neste Instrumento Convocatório, se o LICITANTE VENCEDOR estiver inscrito no 
CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR; 

 
15.4.3  O LICITANTE VENCEDOR providenciará, caso ainda não o tenha feito, sua inscrição no 

CADFOR, gratuitamente, na Secretaria de Administração e Reforma do Estado de 
Pernambuco – SARE.  

 
15.4.4  A empresa deverá fazer constar da Nota Fiscal as seguintes informações: o nome e o 

número do Banco, o nome e número da agência e o nome e número da conta corrente 
da entidade; 

 
15.4.5   A Nota Fiscal correspondente deverá ser emitida para o CNPJ/Unidade Gestora 

emissora da Nota de Empenho e ser entregue, diretamente ao Campus Petrolina, que 
somente atestará a execução e liberação para pagamento, quando cumpridas, pelo 
licitante vencedor, todas as condições pactuadas; 

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

liquidação da obrigação. 
 
15.4.7  O Campus Petrolina – UPE reserva-se o direito de suspender o pagamento, se o material 

for entregue em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 
 
15.4.8 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura devidamente atestada pela Universidade através do Gestor do Contrato. 
 
15.4.9 Sendo exigência legal, a Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal de 
faturamento, os demais documentos necessários a tramitação do processo de faturamento. 
 
15.4.10 Nenhum pagamento será efetuado a empresa Contratada enquanto estiver pendente de 
liquidação, obrigação imposta a mesma em virtude de inadimplência contratual. 
 
15.4.11 Serão realizadas as retenções dos impostos incidentes sobre a fatura nos termos da lei. 

 
 

15.5 DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

15.5.1 Os serviços serão executados de acordo com o contido neste Edital e Termo de 
Referência e respectivos anexos, e observando-se as disposições contratuais, conforme 
minuta anexa a este edital. 

 
16. DA ATA 

 
16.4. DA FORMALIZAÇÃO 

 

16.4.1. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
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recebimento da convocação da UPE - Campus Petrolina, para assinatura da ata; 

 
16.5. DA VIGÊNCIA E VALIDADE 

 

16.5.1. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses 

contados a partir de sua assinatura; 

 
16.6. DO GESTOR DA ATA 

 

16.6.1. A UPE - Campus Petrolina é o órgão gestor da ata de registro de preços e deverá: 

a) Assinar a ata de registro de preços; 

b) Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

c) 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; 

d) Manter o controle dos quantitativos disponíveis dos registros de preços; 

e) Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço; 

f) Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço. 

 
16.7. DO CANCELAMENTO 

 

16.7.1. 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 durante a execução do fornecimento, 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. 

 

16.7.2. 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. 

 
16.8. DA ADESÃO 

 

16.8.1. 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 
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tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em 

observância aos limites previstos no Decreto Estadual nº 42.530/2015; 

 
16.8.2. 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; 

 
16.8.3. 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 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; 

 
16.8.4. 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; 

 
16.8.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por 

órgão ou entidade, a 100% (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; 

 
16.8.6. 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. 

 
 

16.9. DOS ORGÃOS PARTICIPANTES 
 

16.9.1. A UPE - Campus Petrolina é único órgão participante desse registro de preço; 
 

16.10. DA REVISÃO E DA REVISÃO E DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
 

16.10.1. 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; 

16.10.2. Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado devem ser liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

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

16.10.3.1. 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; 
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16.10.4. Convocar os demais Fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

16.10.5. 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; 

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

16.10.7. 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; 

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

16.10.9. 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), conforme 
prevê o inciso III do artigo 1º da Lei Estadual nº 12.525/2003. 

 
17 DAS PENALIDADES 

17.1. 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: 

17.1.1 Apresentar documentação falsa; 

17.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3 Falhar na execução do contrato; 

17.1.4 Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido; 

17.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.6 Não mantiver a proposta; 

17.1.7 Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

17.1.8 Cometer fraude fiscal; 

17.1.9 Fizer declaração falsa. 

17.2. Para condutas descritas nos subitens: 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7, 17.1.8, 
17.1.9, será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

17.3. O retardamento da execução previsto no subitem 15.1.2, estará configurado quando a CONTRATADA: 

17.3.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados 
da data constante na ordem de fornecimento. 

17.3.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigações definidos no contrato por 3 (três) dias 
seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

17.4. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o 
subitem 17.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 17.7. 

16.5. A falha na execução do contrato prevista no subitem 17.1.3 estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 17.7 
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desta cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. 

TABELA 1 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

17.6.  O comportamento inidôneo previsto no subitem 17.1.5 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. 

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

TABELA 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 
0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento 
a que se refere o descumprimento da 
obrigação 

2 
0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento 
a que se refere o descumprimento da 
obrigação 

3 
0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento 
a que se refere o descumprimento da 
obrigação 

4 
1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento 
a que se refere o descumprimento da 
obrigação 

5 
3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento 
a que se refere o descumprimento da 
obrigação 

6 
4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento 
a que se refere o descumprimento da 
obrigação 

TABELA 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como 
por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de fornecimento 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 fornecimentos contratados. 6 

Por dia e por 
tarefa 

designada 
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4 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

5 
Recusar a execução de fornecimento 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 conseqüências 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 

 

17.8.  A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar 
e contratar estabelecida no item 17.1.1 desta cláusula. 

17.9.  As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 
aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das 
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

17.10.  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. 

17.11.  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. 

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

17.13.  Caso a faculdade prevista no item 17.11 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. 

17.14.  Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 17.12 e 17.13 
acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da comunicação oficial. 

17.15.  Decorrido o prazo previsto no item 17.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança 
judicial. 
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17.16.  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. 

17.17.  A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção 
cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

 

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  
 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração 
revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei 
nº 8.666/93. 

 A anulação do Pregão induz à do contrato. 

 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 

 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 A participação da licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital. 

 Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o Edital. 

 Em caso de comprovação de que o serviço prestado difere em qualquer aspecto do serviço 
contratado, a 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. 

 A contratada fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições 
de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação. 

 A Comissão de Licitação/Pregoeira não se responsabilizará por informações que não lhe forem 
entregues ou que forem apresentadas em desacordo com o edital. 

 As solicitações de vistas ao processo deverão ser encaminhadas diretamente à Comissão de 
Licitação/Pregoeira, ficando claro que não será feita reprografia, nem a disponibilização do processo para 
que seja feita tal copia; 

 As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser encaminhadas à 
Comissão de Licitação/Pregoeira, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a sua 
disponibilização apenas na forma digitalizada, nos termos da lei que rege as licitações. 

Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e 
demais normas que regem a matéria. 

Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da UPE 
Campus Petrolina, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas na proposta ou incorretamente 
cotadas serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a 
esse ou qualquer título, devendo os serviços ser prestados sem ônus adicionais. 
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A fiscalização da Contratante não será motivo para exclusão ou redução da responsabilidade da 
Contratada. 

 
19 DO FORO 

 
19.1 Fica eleito o foro da cidade de Petrolina – PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 

deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

esgotada a esfera administrativa. 

 
Petrolina - PE, 14 de outubro de 2019. 

 

ANNE CARINNE DA COSTA SILVA 
Pregoeira 


