
 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028.2022.CPL.FFPP.PE.0002.UPE-PETROLINA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2022 
 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP 
 
 

PREÂMBULO: 

 
O Estado de Pernambuco, por intermédio da UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE CAMPUS PETROLINA, 

através da Pregoeira Anne Carinne da Costa Silva, designado(a) através da Portaria nº695 de 23 de março de 

2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, edição do dia 24/03/2022, torna público, para 

conhecimento dos interessados, e com a respectiva autorização da Sra. Diretor Profº. TARCISIO FULGÊNCIO 

ALVES DA SILVA, nomeado pela Portaria nº 726/2021 de 14 de abril de 2021, realizará a licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço unitário, a ser realizado 

por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, de acordo com Lei Federal nº 

10.520/02, Lei Estadual nº 12.986/06, Decreto Estadual nº 32.539/08, Lei Complementar nº 123/06, Lei Estadual 

nº 12.525/03, Decreto Estadual nº 45.140/17, e respectivas alterações,  aplicando-se subsidiariamente as 

disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no 

local e horário a seguir: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 11/07/2022, às 08h30 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/07/2022, a partir das 08h30 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/07/2022, às 09h00 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: PE-INTEGRADO 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.peintegrado.pe.gov.br 

Dados para contato 

Pregoeiro (a): Anne Carinne da Costa Silva e-mail: petrolina.licitacao@upe.br 

Fone: (87) 3866-6499  

Endereço: Av. Cardoso de Sá , S/N Campus Universitário – Vila Eduardo CEP: 56328-900 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF. 
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1 A presente licitação tem como objeto a à contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas em 02(dois) elevadores da marca 
OTIS, instalados nos Edifícios da Universidade de Pernambuco – UPE Campus Petrolina, em PETROLINA, 
conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência - Anexo I do Edital; 
 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$43.464,00 (quarenta e três 
mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), na forma indicada no Termo de Referência. 

2.2. As despesas decorrentes desta licitação estão incluídas no orçamento do Estado de Pernambuco, para o 
presente exercício, na classificação abaixo: 
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Unidade Orçamentária (UO):406 
UG: 440712 
Programa de Trabalho: 12.364.0065.0078.0000 
Ação: 0078 
Fonte de recurso: 0101000000 
Natureza da despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros e Encargos – Pessoa Jurídica  
 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e 
que   estejam obrigatoriamente cadastradas no PE Integrado; 

 
3.1.1.O interessado deverá realizar o cadastramento junto ao sistema PE-INTEGRADO, no         endereço 
www.peintegrado.pe.gov.br, através do link “Cadastre-se no sistema”; 

 
3.1.2. Após a conclusão do cadastro online, o interessado deverá entrar em contato com o suporte por meio 
do e-mail suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, para dar continuidade ao processo de credenciamento com 
envio eletrônico dos documentos comprobatórios descritos no site citado e recebimento do login pessoal 
de acesso ao sistema; 

 
3.1.3. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo do Estado, devidamente justificado; 

 
3.1.4. Para fins de credenciamento e operacionalização do sistema PE-INTEGRADO, indica-se que as 
licitantes utilizem o navegador "Google Chrome", responsabilizando-se por eventual ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância desta disposição; 

 
3.1.5. Em caso de dificuldade durante o credenciamento ou na operacionalização do sistema, as licitantes 
deverão entrar em contato com a Gerência de Sistemas Integrados de Gestão - GESIG pelo telefone: (81) 
3183-7721. 

 
3.2. A participação nesta licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado. 

 
3.2.1. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada, diretamente ou por seu representante, não cabendo à Administração a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros; 

 
3.2.2. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal implica a responsabilidade legal pelos 
atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 

 
3.3. Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências previstas neste Edital; 

 

3.4. A licitante enquadrada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou 
Microempreendedor individual - MEI deverá declarar-se no sistema eletrônico como tal, informando que 
cumpre os requisitos de habilitação, conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na documentação 
comprobatória da regularidade fiscal; 
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3.5. Para a participação exclusiva, as licitantes deverão declarar no Sistema a condição de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, como requisito para o exercício do benefício; 

 
3.6. As licitantes enquadradas na condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual que pretenderem utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei 
Complementar nº 123/2006 deverão assinalar em campo próprio do Sistema que atendem aos requisitos 
dos artigos 3º e 18-A da Lei mencionada”. 

 
3.7. A ausência da informação prevista no item anterior impedirá a participação da Microempresa, Empresa 
de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual na licitação; 

 
3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta 
ou ao enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 
3.9. Não poderão participar deste Pregão: 

 
3.9.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com o órgão, 
nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

 
3.9.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, nos termos do art. 7º da Lei 
nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

 
3.9.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

 
3.9.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 
3.9.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

 
3.9.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 

 
3.9.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por 
ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou pessoa 
jurídica que tenha como sócio majoritário aquele a quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o 
prazo que apontar a decisão condenatória; 

 
3.9.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 
4. DO CONSÓRCIO 

 
4.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, conforme estabelece o item 
8 do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 
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 de Brasília – DF; 

 
5.2. As sessões serão processadas em dias úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas; 
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5.2.1. Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais e 
demais feriados e pontos facultativos publicados em Diário Oficial que influam no horário de 
funcionamento do órgão licitante; 

 
5.2.2. Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo ao pregoeiro informar, através do Sistema, a 
data e  horário para retomada do pregão; 

 
5.2.3. Os prazos para encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação digitalizados serão 
computados em horas úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas; 

 
5.2.4. Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão restituídos por 
tempo igual ao que faltava para sua complementação; 

 
5.3. Havendo calamidade pública, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de adequação 
de horário por motivos de administração interna, os horários previstos no item 5.2 poderão se alterados, 
cabendo ao pregoeiro informar previamente às licitantes a alteração e a nova data e horário para retomada 
do pregão, através do Sistema PE-INTEGRADO. 

 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
6.1. 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 o órgão licitante 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; 
 
6.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar a petição, em campo 
próprio no sistema, até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública; 

 
6.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até decisão definitiva a ela pertinente; 

 
6.4. A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será disponibilizada eletronicamente, até 
a abertura do pregão, podendo, tal comunicação, ser feita na própria sessão, fazendo-se o registro na ata; 

 
6.5. 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; 
 
6.6. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail da Comissão, identificado no 
preâmbulo deste Edital; 
 
6.7. O Pregoeiro disponibilizará a resposta aos pedidos de esclarecimentos por email e no Painel de 
Licitações (www.licitacoes.pe.gov.br), até um dia útil antes da data limite para abertura da sessão pública. 
 
7. DA PROPOSTA 

 
7.1. A licitante deverá encaminhar proposta de preços não identificada, expressa em moeda nacional, em 

algarismos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados no preâmbulo 
do Edital, quando então se encerrará automaticamente a fase de recebimento de propostas; 

 
7.2. A proposta de preços será elaborada, com base no Termo de Referência - Anexo I do Edital, de acordo 
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com o Modelo de Proposta de Preço - Anexo II; 

 
7.3. A licitante deverá especificar o PREÇOS UNITÁRIO do item que pretende concorrer. 

 

7.4. Deverão estar incluídos nos preços propostos todos os custos diretos e indiretos decorrentes do 
fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de 
administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas; 

 
7.5. A licitante beneficiária da isenção de ICMS de que trata o art. 9º da Lei nº 15.730/2016 c/c o art. 63 

do Anexo 7 do Decreto Estadual nº 44.650/17 (Convênio ICMS 73/04) deverá apresentar sua proposta 
desonerada do tributo, discriminando, expressa e obrigatoriamente, o percentual de dedução da isenção 
fiscal; 

 
7.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico, sendo facultado à licitante retirar ou substituir 

a proposta anteriormente encaminhada até a abertura da sessão; 

 
7.7. As propostas terão validade de, no mínimo, 30 (trinta) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração da licitante. 

 
7.7.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 

 
8. DA ABERTURA E DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
8.1. A licitação será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação, em todas as suas fases; 

 
8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico; 

 
8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, 

ficando responsável por eventuais ônus decorrentes da perda de negócios causada pela inobservância 
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por motivo de desconexão; 

 
8.4. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista neste instrumento convocatório, 
passando o Pregoeiro a examiná-las; 

 
8.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

 
8.6. Será desclassificada a proposta que contenha elementos que permitam a sua identificação; 

 
8.7. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 
9. DA FASE DE LANCES 

 
9.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes classificadas deverão estar conectados 
ao sistema eletrônico e poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico; 

 
9.2. O sistema eletrônico não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 
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9.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema; 

 
9.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado; 

 
9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor provenientes de licitantes distintas, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 

 
9.6. Salvo se houver evidente erro material, não poderá haver desistência dos lances ofertados, 
sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas neste Edital; 

 

9.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá, justificadamente, excluir lance oriundo de evidente 
erro material, alegado pelo respectivo licitante; 

 
9.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados; 

 
9.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão 
do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no endereço 
www.peintegrado.pe.gov.br; 

 
9.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de 0 (zero) segundo até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

 
10.1. O Pregoeiro deverá negociar os preços apresentados pelas licitantes, podendo encaminhar 
contraproposta diretamente àquela que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de 
julgamento e o valor estimado para a contratação; 
 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes; 

 
10.3. O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação promovida pelo Pregoeiro; 

 
10.4. Após a fase de lances, se a proposta de menor preço não tiver sido apresentada por Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, e houver proposta de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que seja igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
10.4.1. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem 
classificado poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo 
sistema eletrônico, 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 desta licitação; 
 
10.4.2. Não sendo vencedora a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor  
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Individual  mais bem classificado, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará 
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 
 
10.4.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 
sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

 
10.4.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, a licitação prossegue com as 
demais licitantes; 

 
10.4.5. Caso a mesma licitante seja vencedora de mais de um item/lote com propostas diferentes, o 
Pregoeiro deverá negociar a equiparação dos preços aos valores mais vantajosos; 

 
10.4.6. Após a análise das propostas, quando duas ou mais licitantes distintas vencerem itens/lotes 
idênticos com preços diferentes, o Pregoeiro deverá, imediatamente após a identificação dos vencedores 
e antes da solicitação da documentação física, oportunizar a todas as licitantes vencedoras dos 
respectivos itens/lotes a possibilidade de apresentação de novas propostas, com redução dos valores 
inicialmente ofertados, mantendo- se os demais termos da proposta inicial, ressaltando expressamente 
que a oferta mais vantajosa obterá a preferência nas eventuais contratações; 
 

10.4.7. Na hipótese prevista no item 10.4.6, as licitantes vencedoras convocadas enviarão suas propostas 
para o e-mail da Comissão indicado no preâmbulo deste edital com cópia para o e-mail 
licitacao.upepetrolina@gmail.com no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, contadas a partir do 
requerimento do Pregoeiro; 
 
10.4.8. Havendo êxito na negociação prevista nos itens 10.4.5 a 10.4.7, os novos preços deverão ser 
ajustados nos campos específicos do PE-INTEGRADO. 

 
11. DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 
11.1. O Pregoeiro verificará se a licitante que apresentar o menor preço final se enquadra em uma das 
vedações previstas nos itens 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3 e 3.9.7 deste Edital, através de consulta aos sites 
http://www.portaltransparencia.gov.br, efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade e 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

 
11.2. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no item 11.1, a licitante será 
DESCLASSIFICADA, devendo o Pregoeiro repetir este procedimento conforme sejam procedidas as 
convocações, de acordo com a ordem de classificação; 

 
11.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA 
DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do Modelo de Proposta de 
Preço - Anexo II do Termo de referência e os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO DIGITALIZADOS, 
para fins de exame de aceitabilidade do preço e de sua habilitação, enviando-os para o e- mail da Comissão 
indicado no preâmbulo deste Edital, com cópia para o e-mail licitacao.upepetrolina@gmail.com no prazo 
MÁXIMO de 02 (duas) horas úteis, contada a partir da solicitação do Pregoeiro, com posterior 
encaminhamento dos originais, na forma do item 14.2.; 

 
11.3.1. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos 
necessários à classificação/habilitação previamente digitalizados; 

 
11.3.2. A licitante responsabilizar-se-á pela documentação encaminhada, assumindo como verdadeiras suas 
propostas, declarações e atestados; 
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11.3.3. Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis; 

 
11.3.4. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25mb (vinte e cinco) megabytes; 

 
11.3.5. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão dos 
documentos encaminhados por email, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 
causada pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro no sistema; 
 
11.3.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de 
habilitação DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 11.3, será desclassificada ou 
inabilitada do certame, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
 
11.4. A sessão será suspensa para aguardo da proposta de preços e dos documentos de habilitação, 
cabendo ao Pregoeiro informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação 
e divulgação da aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 
 
12. DA ANÁLISE DA PROPOSTA 

 
12.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado 
com o valor estimado e com as especificações técnicas do objeto; 

 
12.1.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Estado de 
Pernambuco ou de pessoas físicas ou jurídicas com a expertise necessária, contratados para este fim; 

 

12.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO; 
 

12.2.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido; 

 
12.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, 
para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração; 
 
12.2.3. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou global superiores aos estimados ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 

 
12.2.3.A. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado do objeto deste Pregão; 
 
12.2.3.B. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 
8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade; 
 
12.2.4. Não se admitirá proposta que não observe a desoneração do ICMS quando se tratar de hipótese 
enquadrada na isenção prevista no Decreto Estadual nº 44.650/17 (Convênio ICMS 73/04); 

 
12.2.5. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta de preços quando o 
preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o compõem necessitarem de ajustes para 
adequação aos valores estimados, conforme disposto no item 12.3 deste Edital; 
 
12.3. Eventuais falhas formais ou materiais da proposta, assim consideradas aquelas que não impedem a 
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caracterização do objeto e o fornecimento dos bens nos termos desta licitação, deverão ser corrigidas pela 
licitante; 
 

12.3.1. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global; 

 
12.3.2. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 
Pregoeiro. 

 
12.4. Decidida a aceitação da proposta, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação da licitante classificada 
em primeiro lugar, mediante a verificação da documentação exigida neste Edital; 

 
12.5. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro retomará a sessão pública para convocar a licitante 
detentora da melhor oferta subsequente a fim de apresentar a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital. 

 
13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
13.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar os seguintes documentos, 
nos termos e prazo previstos neste Edital: 

 
13.2. Habilitação Jurídica: 
 
13.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 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; ou inscrição do ato constitutivo, 
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
13.2.2. 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; 
 

13.2.3. 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 II do Edital. 

 
13.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
13.3.1. 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; 
 
13.3.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através 
de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

 
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. Caso a licitante tenha filial no 
Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a CRF de Pernambuco; 
 
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. 
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13.4. Qualificação Técnica (item 14 do Termo de Referência – Anexo I do Edital): 

 
13.4.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiverem vinculados; 

 
13.4.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional através de atestado(s) ou declaração(ões) em nome 
da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a realização de 
serviço de manutenção de elevadores do porte do equipamento do objeto; 
 
13.4.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional por meio de atestado(s) ou declaração(ões) 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do profissional pertencente ao quadro 
permanente do licitante na data da entrega da proposta, legalmente habilitado e registrado junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando a execução de serviço com característica 
do objeto da licitação (ELEVADOR); 
 
13.4.3.A. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) referente(s) à comprovação da capacidade técnico- 
profissional deverão estar registrados no CREA da região da execução do serviço, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT com serviço de característica semelhante (equipamento 
Elevador de Marca ATLAS SCHINDLER). 
 
13.4.4. A comprovação de acervo técnico, nas características descritas acima poderá ser feita por meio de 
um ou mais atestados; 

 
13.4.5. Recomendável que o licitante destaque nas referidas certidões quais os serviços cuja experiência se 
pretende comprovar; 

 
13.4.6. Se o atestado ou declaração não for emitido pelo contratante principal do serviço (pessoa jurídica 
de direito público ou privado), deverá ser juntada ao menos uma das seguintes comprovações: 

 
I - A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser feita pelas seguintes 
formas: 

 
a) no caso de empregado da empresa: por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou através de 
registro desse empregado como integrante do quadro permanente do licitante; 

 
b) no caso de proprietário ou sócio: através do contrato/estatuto social; 
 

c) no caso de prestador de serviço: mediante apresentação de cópia do contrato de prestação de serviços 
ou (ainda) mediante apresentação de declaração do profissional que prestará os serviços objeto deste 
Termo de Referência, através de contrato firmado sob a égide da legislação civil. 
 
II - Os profissionais deverão ter concluído o ensino médio em instituição reconhecida pelo MEC e possuir 
curso técnico ou de profissionalização de técnico em eletromecânica. Tais qualificações deverão ser 
comprovadas mediante apresentação de certificados e/ou diplomas. 
 
13.4.7. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestado de um mesmo profissional como 
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo 
qualquer alegação ou recurso; 
 
13.4.8. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja objeto 
de anuência do Contratante , nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993. 
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13.4.9. Não serão admitidos atestados de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de serviços; 
 
13.4.10. É opcional a realização de visita técnica e a apresentação de Termo de Vistoria. Caso opte pela 
realização de vistoria, esta deverá ser realizada por preposto da empresa devidamente identificado, 
acompanhada por servidor da UPE e deve ocorrer no horário de expediente e até o último dia útil anterior 
à data de abertura da licitação. A visita deve ser agendada previamente através dos seguintes telefones: (87) 
3866-6499 de 07h às 12h de segunda a sexta- feira; 
 
13.4.10.A. A licitante deverá apresentar declaração de que tomou conhecimento de todas as informações 
do Edital, caso opte por não apresentar Termo de Vistoria; 

 
13.4.10.2 - As visitas técnicas não serão realizadas em mesmo horário pelos licitantes; 

 
13.5. Qualificação Econômico-Financeira: 
 
13.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores 
(caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas em recuperação judicial, 
que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial 
competente que ateste que as empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado 
em juízo; 
 
13.5.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo 
PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em recuperação judicial, 
que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial 
competente que que ateste que as empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou 
homologado em juízo; 
 
13.5.2.A. A certidão descrita no item 13.5.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante (item 13.5.1) contiver a ressalva expressa de que 
não abrange os processos judiciais eletrônicos. 
 
13.5.3. Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido Mínimo, correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor estimado da licitação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 8.666/93; 
 
13.5.4. Comprovação da boa situação financeira da licitante através do cumprimento dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, nos 
valores indicados: 
 
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante); com LG igual 
ou superior a 1,00 

 
SG = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante); com SG igual ou superior a 1,00 LC = (Ativo 

Circulante)/(Passivo Circulante); com LC igual ou superior a 1,00 

13.5.5. Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e dos índices contábeis, o licitante deverá 
apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 
apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento). 
 
13.5.5.A. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e 
estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento; 
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13.5.5.B. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por 
balancetes ou balanços provisórios; 

 
13.5.5.C. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 
13.6. Das regras gerais relativas aos documentos de habilitação 

 
13.6.1. Quando da convocação da licitante para apresentação dos documentos de habilitação, a qualquer 
tempo, os documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico- 
financeira deverão remontar à data da sessão de abertura do certame, demonstrando-se que, à época da 
licitação, a licitante reunia as condições de habilitação; 
 
13.6.1.A. Se os documentos indicados no item 13.6.1, na data da convocação, encontrarem-se com prazo 
de validade expirado, ou tenham sofrido alterações, devem ser também apresentados novos documentos 
que comprovem a manutenção das condições de habilitação; 
 
13.6.2. Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos nos itens 13.3.1 a 13.3.4, devem 
encontrar-se válidos na data da convocação; 

 
13.6.3. Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os 
documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua 
emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial que terá validade 
de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição; 
 
13.6.3.A. Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros estados 
da federação ou internacional, a licitante ficará responsável por juntar a respectiva comprovação. 

 
13.6.4. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos documentos relacionados neste Edital; 

 
13.6.5. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
apresente alguma restrição; 
 
13.6.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista da Microempresa, 
da Empresa de Pequeno Porte ou do Microempreendedor Individual, será assegurado o prazo de 05 (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, para regularização da documentação, 
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa; 
 
13.6.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

 
13.6.8. O Certificado de Registro de Fornecedores – CRF, emitido pela Gerência de Cadastro de 
Fornecedores, Materiais e Serviços da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco (CADFOR-PE) 
substitui os documentos de habilitação enumerados nos itens 13.3.1. a 13.3.4. e 13.5.1 deste Edital quanto 
às informações disponibilizadas no Portal Eletrônico da Secretaria Executiva de Administração no 

sítio www.sad.pe.gov.br/seadm, assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes do CADFOR-PE; 
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13.6.9. Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova; 

 
13.6.10. Será inabilitada a licitante que apresentar declaração documentação falsa, 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, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, e o disposto no subitem 
13.6.8; 
 
13.6.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz; 

 
13.6.12. O Pregoeiro poderá efetuar consulta, no portal de compras governamental e nas páginas oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões, acerca da regularidade fiscal e trabalhista da licitante 
classificada provisoriamente em primeiro lugar, bem como a situação cadastral no CADFOR-PE. A licitante que 
estiver com documentação vencida no CADFOR-PE poderá encaminhar as certidões atualizadas para o 
Pregoeiro, através do e-mail da Comissão, constante do preâmbulo deste Edital; 
 

14. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

 
14.1. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora em sessão pública; 

 
14.2. Após ser declarada vencedora, a licitante deverá apresentar os documentos anteriormente 
encaminhados por email na via original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas 
ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão, ou, ainda, 
através de publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
14.2.1. Os documentos mencionados no item 14.2 deverão ser entregues por via postal ou diretamente ao 
Pregoeiro ou à Comissão, no endereço indicado no preâmbulo do Edital, no período de 08h às 12 horas e de 
13h às 17 horas, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar de sua notificação, prorrogável por razões de fato 
ou de direito, no interesse da Administração; 
 
14.2.2. A não entrega dos documentos originais ou autenticados conforme subitem acima torna sem efeito 
a  decisão do Pregoeiro que declarou a licitante vencedora, retornando o processo à fase de negociação 
para   submetendo-a às penalidades previstas neste Edital; 
 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
15.1. Após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante inconformada com o resultado poderá 
manifestar, imediata e motivadamente, ao final da sessão pública, a intenção de recorrer contra decisões 
do Pregoeiro, através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da motivação do recurso, 
sendo-lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar no sistema eletrônico memoriais contendo 
as razões do recurso; 
 
15.1.1. As motivações para interposição de recurso deverão ser registradas no sistema em até 10 (dez) 

minutos após a declaração do vencedor; 
 

15.1.2. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
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assegurada vista imediata dos autos; 
 
15.1.3. As razões do recurso e das contrarrazões deverão ser anexadas em campo próprio do sistema 
eletrônico; 

 
15.2. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista dos autos deste 
processo licitatório franqueada aos interessados; 

 
15.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso, e a 
adjudicação do objeto à licitante vencedora; 

 
15.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

 
15.5. As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro, que, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado para decisão final; 
 
15.6. Não serão conhecidos recursos apresentados em desacordo com as regras estabelecidas neste item 
ou fora do prazo e horário legal ou, ainda, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente; 
 
15.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora; 

 
15.8. Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade 
competente para a homologação; 
 
16. DO CONTRATO 
 
16.1. A contratação decorrente desta licitação terá regime de execução indireta, com empreitada por 
preço unitário e será formalizada mediante a assinatura de termo de contrato, conforme modelo constante 
do Anexo III do Edital; 
 
16.2. A licitante vencedora será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de cinco dias 
úteis, sob pena de decair o direito à contratação; 

 
16.3. O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, mediante solicitação da adjudicatária e desde que ocorra motivo justo, aceito pelo contratante, e 
que seja formulada antes do decurso do prazo assinalado; 
 
16.4. No ato da assinatura do contrato, o contratado, se for o caso, deverá apresentar documento de 
procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o instrumento 
em nome da empresa; 
 
16.5. O não comparecimento injustificado da licitante vencedora para assinar o contrato importará na 
recusa à contratação, sujeita à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

 
16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, se os documentos de habitação fiscal e trabalhista 
apresentados na licitação estiverem com o prazo de validade expirado, o contratante verificará a situação 
de regularidade da adjudicatária por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos 
a regularidade e anexando os documentos obtidos; 
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16.7. Se não for possível atualizá-los por meio eletrônico, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 16.6, mediante a 
apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de a contratação não se realizar; 
 

16.8. Poderá ser acrescentada ao contrato vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, 
desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital, não represente quaisquer ônus para a 
Administração e a respectiva aceitação esteja devidamente fundamentada; 
 

 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (item 20 do Termo de Referência – Anexo I do Edital) 
 
17.1. As licitantes, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções 
administrativas: 

 
17.1.1. Advertência; 

 
17.1.2. Multa; 

 
17.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o órgão, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 
17.1.3.A. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública federal, estadual 
ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
contratada ressarcir os prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção do item 17.1.3. 
 
17.2. As sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa; 

 
17.3. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o 
andamento do procedimento de licitação, mas não acarretem prejuízos significativos para a Administração; 
 
17.4. A multa será aplicada nas seguintes situações e nos termos adiante especificados: 

 
17.4.1. Em caso de reincidência pelo(s) mesmo(s) motivo(s) que ensejaram a aplicação da penalidade de 
advertência: multa de até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 

 
17.4.2. Pelo não comparecimento dentro do prazo de validade da proposta para assinatura do contrato, 
quando devidamente convocada: multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre do valor 
estimado da licitação, observado o valor mínimo de R$ 823,96 (oitocentos e vinte e três reais e noventa e seis 
centavos e o máximo de R$ 4.119,83 (quatro mil, cento e onze reais e oitenta e três centavos); 
 
17.4.3. Pela apresentação de declaração ou documentação falsa na licitação, inclusive quanto às 
condições de participação e enquadramento da licitante como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 
ou Microempreendedor Individual: multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da licitação; 
 
17.5. Na fixação das penalidades previstas nos itens 17.1.3 e 17.1.4, bem como, quando for o caso, no prazo 
da sanção de suspensão temporária de licitar e contratar, deverão ser observadas as seguintes circunstâncias: 
 
17.5.1. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

 
17.5.2. Os danos resultantes da infração; 
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17.5.3. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas 

e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

 
17.5.4. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 

anterior; 
 

17.5.5. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os antecedentes da empresa 
infratora; 

 
17.6. O enquadramento das penalidades nas faixas de multa previstas neste Edital também deverá tomar 
como parâmetro as circunstâncias descritas no item 17.5. 

 
17.7. A penalidade prevista no item 17.1.4 deverá ser comunicada à Secretaria de Administração para 
registro no CADFOR-PE; 

 
17.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade 
- PAAP, disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015; 

 
17.9. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção), a documentação pertinente será encaminhada às autoridades competentes para apuração 
da conduta típica em questão. 
 
17.10. As infrações e respectivas sanções relativas a condutas praticadas após a assinatura do termo 
contratual estão especificadas na minuta de contrato deste Edital, do qual é parte integrante. 
 
18. DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
18.1. O reajuste contratual ocorrerá depois de transcorrido o prazo de 12 (doze) meses contado a partir da 
data limite para apresentação da proposta; 

 
18.2. A Contratada deverá pleitear o reajuste até a data da prorrogação de prazo seguinte, sob pena de 
configuração de preclusão lógica; 

 
18.3. Para o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, fornecido pelo 
IBGE. 
 
19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
19.1. Será exigida, no ato da assinatura do contrato, em favor da CONTRATANTE, a prestação de garantia de 
execução contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56, 
§2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas no 
diploma legal citado, nas condições estabelecidas na Cláusula décima Sétima da Minuta do Contrato - 
Anexo III do Edital; 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

 
20.2. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
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Oficial do Estado de Pernambuco; 
 
 
20.3. A presente licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou será 
anulada, 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; 
 

20.3.1. As 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; 
 
20.4. A participação das licitantes nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital; 
 
20.5. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o Edital; 

 
20.6. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto a ser licitado descritas no PE- 
INTEGRADO e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas; 

 
20.7. As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser apresentadas por 
escrito, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas, diretamente ao Pregoeiro ou à Comissão de 
Licitação, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a sua disponibilização digitalizada, 
mediante a entrega de 01 CD ROM ou pen drive, nos termos da lei que rege as licitações; 
 
20.8. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 
a) Anexo I -Termo de Referência (TR); 
b)   Anexo II- Termo de Vistoria; 
c)    Anexo III - Modelo da Proposta Comercial; 
d) Anexo IV - Declaração de cumprimento do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93; 
e) Anexo V – Minuta do Contrato. 

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

 
20.10. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do 
órgão licitante, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 
 
21. DO FORO 
 
21.1. 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. 
 
 

Petrolina, 09 de maio de 2022 . 

 

 
Anne Carinne da Costa Silva 

Pregoeira 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028.2022.CPL.FFPP.PE.0002.UPE-PETROLINA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2022 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETIVO 
 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivos:  

• Caracterizar os serviços a serem contratados; 

• Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;  

• Estabelecer nível de qualidade desejado para o(s) serviço(s); 

• Estabelecer os critérios de pagamento e demais condições a serem observadas durante o 
cumprimento do contrato; 

 
1.2. O objeto deste Termo de Referência destina-se à contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças 
novas em 02(dois) elevadores da marca OTIS, instalados nos Edifícios da Universidade de 
Pernambuco – UPE Campus Petrolina, em PETROLINA. 

 
 

ITENS 

Itens 

Código 
E-Fisco Descrição 

Equipamentos Valores  

Unid. 
Quant. 

Equipam. 
Unid. Qtde 

Valor unitário 
máximo 
mensal 

Valor  Total  

Único 

 

 
423830-3 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 
ELEVADORES - PREVENTIVA E 
CORRETIVA,COM REPOSICAO DE PECAS 
E INSUMOS,PARA TRANSPORTE DE 
PESSOAS,CAPACIDADE DE 630 KG 

Unid. 2 Mês 12 R$ 1.811,0000 

 
 
 

R$ 43.464,0000 

 

TOTAL 
Mensal: 

  R$ 1.811,0000 
      Anual: 
R$ 43.464,0000 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
  
 2.1. Da Necessidade da Contratação 

A contratação se faz necessária com vistas a manter os equipamentos, objeto da contratação, 
sempre em bom funcionamento com o objetivo de proporcionar segurança a todos os usuários. 
Apontamos como benefício direto da contratação dos serviços de manutenção a primordial 
segurança de todos aqueles que usarão o elevador. 

É imprescindível a contratação uma vez que, a UPE Campus Petrolina no seu quadro funcional, 
não possui profissional qualificado para realizar a manutenção e que, contratada empresa 
especializada no serviço, esta terá, além do profissional especializado, facilidade na obtenção de 
peças e acessórios originais e adequados à manutenção com mais rapidez e eficácia. 

A contratação tem natureza de prestação de serviço continuada, sem a dedicação exclusiva dos 
trabalhadores da contratada neste órgão. 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 819fe0f2-a09d-44fa-8c83-2823e5731b5b



 

 

  
 2.2. Da Justificativa da Opção de Julgamento por Item 

 
Não se optou pelo julgamento do objeto por lotes , pois são somente dois elevadores instalado 
no Edifício da UPE Campus Petrolina, localizada em Petrolina-PE. 

  
 2.3. Do Quantitativo Estimado 

Quanto aos quantitativos previstos no presente Termo de Referência, salienta-se que a 
Universidade nunca fecha, funcionando os 12 (doze) meses por ano, com movimentação 
significativas nos Edificios. 
 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
  

 3.1. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPQMENTO DE CONTRATAÇÃO 
  

Os equipamentos (elevadores) da marca OTIS, instalado na UPE Campus Petrolina, possui as 
seguintes características técnicas: 

• Modelo: GEN COMFORT 

• Capacidade – elevadores social: 8 (oito) passageiros, com capacidade de 630 kg sem 
casa de máquina; 

• Número de paradas: 4 

• Acionamento: por motor de corrente alternada e com inversor de tensão e frequência 
variáveis – VVVF; Velocidade: 1 m/s (60 m/minuto); 

• Máquina de tração: sem engrenagem para funcionamento com controle VVVF; 
Sistemas eletrônicos de comando e controle: microprocessada 

• Motor: Trifásico 380V, 60 Hz; 

• Cabine: chapa de aço inoxidável escovado; 

• Componentes: Sistema de Cancelamento de Chamadas falsas, dispositivo 
automático para funcionamento com força de emergência, intercomunicador, 
limitador de carga, despacho para carro lotado, luz de emergência e cortina luminosa. 

 
 3.2. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 3.2.1. Da Localização 

Os equipamentos objeto destes serviços estão instalados no seguinte endereço: 

 

• Universidade de Pernambuco – UPE Campus Petrolina – Av. Cardoso de Sá, S/N Campus 
Universitário, Vila Eduardo – CEP:56.328-900. 

 
 3.2.2. Do horário 

Os serviços poderão ser executados de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h às 15:00h; 

Os serviços de manutenção corretiva e preventiva, bem como, de transferência e de instalação, 
que interfiram diretamente no andamento dos trabalhos deste Campus deverão ser programados 
antecipadamente  e realizados aos sábados e domingos; 
 
Em caso de necessidade de efetuar intervenções preventivas ou corretivas fora do horário acima 
indicado, inclusive aos sábados e/ou domingos e feriados, deverão ser comunicados à Contratante, 
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com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para a devida análise de implicações e 
autorização. 
 
3.2.3. Da Execução 

3.2.3.1. A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do elevador será 
com utilização de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, 
entendendo-se por: 

I - Manutenção Preventiva: aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras e 
defeitos nas instalações do elevador, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e 
conservação, conforme especificado em projeto, manuais e normas técnicas específicas; e 

II - Manutenção Corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos 
apresentados nas instalações do elevador, mantendo-as em perfeito funcionamento. 

 
3.2.3.2. Na execução dos serviços a CONTRATADA deverá observar: 

a) As orientações e programas de manutenção do fabricante do elevador; 

b) As normas técnicas aplicáveis, da Associação Brasileira de Normas Técnicas: 
 

• NBR NM 313/2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos particulares para a   
acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência; 

• NBR 15597/2010 – Adaptações na segurança de elevadores de passageiros (foco na 
manutenção e em situações de emergência). 

 

c) As normas regulamentadoras – NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de 
Segurança e Saúde no Trabalho – SSST, vigentes e atualizadas. 

 
3.2.3.3. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das presentes especificações não 
poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar "serviços extras" e/ou alterar a 
composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como 
altamente especializada nos serviços em questão e, por conseguinte, deverá ter computado, no 
valor global da sua proposta todos os custos diretos e indiretos, de serviços, peças e insumos 
necessários à perfeita e completa consecução do objeto. 

3.2.3.4. Assinado o contrato, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise minuciosa da instalação e 
do equipamento, buscando elucidar junto à FISCALIZAÇÃO, ao início dos trabalhos, toda e qualquer 
dúvida sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não 
tenham sido suficientemente esclarecidas. Dessa análise deverá resultar um relatório das condições 
iniciais do equipamento, fazendo-se um planejamento das trocas e das substituições e/ou 
consertos de peças e insumos que porventura se façam necessárias. 

3.2.3.5. O relatório deve apresentar, também, as peças críticas do elevador, mais suscetiveis a falhas. 

3.2.3.6. A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 
subempreiteiros etc. 

3.2.3.7. As máquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local dos serviços somente 
poderão ser retirados das dependências da UPE Campus Petrolina de acordo com as regras e 
procedimentos internos da Unidade. 

3.2.3.8. Todos os materiais e peças a serem empregados nos serviços deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as especificações, devendo ser 
submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

3.2.3.9. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de 
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informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais e peças ou de certificados de ensaios 
relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais e peças empregados nos serviços. 

3.2.3.10. A inobservância das especificações técnicas deste edital implicará na não aceitação parcial 
ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização. 

3.2.3.11. A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, as peças, o 
transporte e tudo mais que for necessário para a execução e a conclusão dos serviços, sejam eles 
definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos 
respectivos custos unitários. 

3.2.3.12. As normas de segurança constantes deste edital não desobrigam a CONTRATADA do 
cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de 
sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou 
jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de 
materiais inadequados na execução dos serviços. 

3.2.3.13. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execução, 
deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas. 

3.2.3.14. A UPE Campus Petrolina poderá, a qualquer tempo, instalar acessórios que visem 
melhorar a qualidade do elevador ou o aproveitamento do espaço interno. São exemplos de 
acessórios: intercomunicadores entre a cabine e a recepção do edifício, monitores de propaganda e 
sistemas de monitoramento remoto. Em todos os casos, a UPE compromete-se a consultar 
previamente a CONTRATADA para eventual adequação técnica ou contratual. 
3.2.3.15. Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão  
de qualidade previsto para os serviços. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. A CONTRATADA deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia o 
contrato proveniente deste certame assim como a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) pelos serviços objeto deste edital, em nome de engenheiro devidamente qualificado para 
esse fim, pertencente ao seu quadro técnico permanente. 

4.2. A equipe técnica da CONTRATADA deverá contar com profissionais especializados e 
devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos 
serviços. Caberá à CONTRATADA o fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção 
individual à sua equipe técnica. 

4.3. Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por ela terão livre acesso a 
todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais 
peças e equipamentos relativos aos serviços, ainda que nas dependências da CONTRATADA. 

4.4. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da 
equipe técnica da CONTRATADA, quando julgar necessário ou conveniente à boa execução dos 
serviços contratados. 

4.5. A CONTRATADA cuidará para que toda a área sob sua responsabilidade (casas de máquinas e 
outras) permaneça sempre limpa e organizada. 

4.6. A critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá apresentar os materiais substituídos ou, 
antes, solicitar ou aguardar autorização prévia, para que seja verificada a necessidade real da 
substituição ou reparo do material ou equipamento. 

4.7. Os materiais a serem empregados devem ser de ótima qualidade, sendo que a FISCALIZAÇÃO 
poderá recusar aplicação de substitutos que julgar não convenientes à manutenção de 
desempenho ou vida útil dos equipamentos e sistemas. 

4.8. Materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, 
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devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra 
incêndios determinados pelos órgãos competentes. 

4.9. Em cada visita realizada pela CONTRATADA, tanto para manutenção preventiva quanto 
corretiva, deverá ser elaborado um Boletim de Visita onde serão indicados os serviços realizados e 
a relação de peças eventualmente substituídas, além de outros registros pertinentes. Esse boletim 
deverá ser visado pela FISCALIZAÇÃO por ocasião da visita e compor a documentação que 
acompanha a fatura mensal dos serviços da CONTRATADA. No momento da visita, uma cópia do 
boletim será repassada à FISCALIZAÇÃO para ser anexada ao livro de ocorrências. 
 
4.9.1. Dos Serviços de Manutenção Preventiva 

4.9.1.1. A Manutenção Preventiva deverá ser executada, mensalmente, em datas agendadas com a 
FISCALIZAÇÃO, no horário de expediente, preferencialmente no turno da manhã e de acordo com o 
planejamento da UPE Campus Petrolina. A Manutenção Preventiva também poderá ser executada 
fora do expediente normal, desde que a FISCALIZAÇÃO solicite previamente ou a CONTRATADA firme 
acordo com a FISCALIZAÇÃO através de notificação oficial. 

4.9.1.2. A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO as rotinas que comporão o plano de 
manutenção preventiva a ser adotado para garantir o bom funcionamento dos equipamentos. 
Essas rotinas e o plano de manutenção deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

4.9.1.3. A CONTRATADA deverá realizar a manutenção preventiva no equipamento e no instrumental 
elétrico e eletrônico da casa de máquinas, caixa poço, pavimentos e cabina, procedendo a 
inspeção, limpeza, teste, lubrificação, regulagem e, se necessário, pequenos reparos, a fim de 
proporcionar o funcionamento seguro, eficiente e econômico do elevador. 

4.9.2. Dos Serviços de Manutenção Corretiva 

4.9.2.1. A manutenção corretiva será executada sempre que houver necessidade de consertos e 
reparos para restaurar o perfeito funcionamento dos elevadores da UPE Campus Petrolina, ou 
quando requerida pela FISCALIZAÇÃO. 

4.9.2.2. A manutenção corretiva deverá ser prestada pela CONTRATADA, mediante comunicação por 
telefone e/ou e-mail e posterior abertura de Ordem de Serviço, dentro dos seguintes limites: 
 

• em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, em dias úteis, o prazo máximo de 
atendimento, contado a partir da comunicação, deverá ser de 30 (trinta) minutos; 

 

• nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser 01 (uma) hora, contada a 
partir da comunicação; 

 
- o prazo será contado dentro do horário de funcionamento normal da Procuradoria 

Regional, ou seja, em dias úteis entre 08:00h às 13:00h, interrompendo-se a contagem às 
18:00h de um dia e reiniciando-se às 08:00h do dia útil seguinte; 

 
4.9.2.3. A CONTRATADA fica obrigada a colocar o elevador em perfeito estado de funcionamento no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da comunicação à CONTRATADA. 

4.9.2.4. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados com fornecimento de 
todas as peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, não fazendo parte 
da cobertura as peças especificadas no item 4.9.3.2 deste anexo. 

 
4.9.3. Extensão do Fornecimento de Peças 

4.9.3.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, objeto desta licitação, serão prestados 
com fornecimento de todas as peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos 
fabricantes, necessários ao adequado funcionamento do elevador e à conservação de seu estado, 
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inclusive botoeiras, indicadores de posicionamento (interno e externo), e peças que componham a 
cabine do elevador. 

4.9.3.2. Não fazem parte da cobertura as seguintes peças e componentes: 

a) passadiço e poço, circuitos para alimentação do quadro de força da casa de máquinas e 
respectivos dispositivos de proteção desse quadro, instalações de para-raios, janelas, sistema 
de ventilação ou exaustão forçada, extintor de incêndio, alvenaria e pinturas; 

b) aqueles oriundos de alterações de características originais ou, no caso de acessórios, 
substituição por outros de tecnologia mais recente, desde que tais alterações e substituições 
tenham sido solicitadas pela UPE Campus Petrolina; 

c) todos cuja substituição seja necessária face à ocorrência de atos de vandalismo ou de 
incêndio, desde que esse último não tenha sido originado por falha na manutenção do 
elevador. 

 
5. DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO 

5.1. Os valores apresentados abaixo representam a média da pesquisa de preços realizada. Observar 
que os valores apresentados consideram duas casas decimais. 
 

• Valor Global Mensal: R$ 1.811,00 (Hum mil oitocentos e onze reais); 

• Valor Global Anual: R$ 43.464,00 (quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). 
 
5.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no e-fisco e 
as especificações constantes deste Termo de Referência, prevalecerão as últimas. 
 

6. DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA E DO PRAZO CONTRATUAL 
 
6.2. O prazo de validade das propostas é de 60 (sessenta) dias, de acordo com o art. 6º da Lei nº 

10.520/02. 

6.3. O contrato terá vigência de 12 meses contados a partir da data de início dos serviços, 
especificada na Ordem de Serviço; 

6.4. O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido não 
caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a 
celebração de aditamento. 
 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO 
PARA O ITEM ÚNICO, devendo ser oferecido o preço mensal do item do lote. 

7.2. A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado no edital e os preços 
deverão ser expressos em reais, com o máximo de 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

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

7.4. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou global superiores aos estimados ou com 
preços manifestamente inexequíveis. 
 

8. JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE 
CONSÓRCIO 
 
8.1. Não será admitida a participação de empresas sob a forma de Consórcio para o objeto 
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licitado. Justifica-se pelo fato da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
ocorrer em um único elevador, existindo diversas empresas no mercado que atendem ao objeto, 
sem características complexas na execução dos serviços e envolvem valores de pequena monta. 
 
9. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO 

9.1. A definição da licitação em item único, deve-se ao fato de que os serviços serão prestados 
em dois equipamentos (elevador) em ambientes bem próximos. 
 
10. DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

10.1. É garantida a participação exclusiva de microempresas e de empresas de pequeno porte 
atendendo às normas vigentes. 
 
11. DA PREVISÃO DE SUBCONTRATAÇÃO 
 
11.1. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto licitado. Justifica-se pelo fato 
dos serviços serem prestados em dois equipamentos, sendo eles de pequena complexidade, 
pequeno volume e envolvem valores de pequena monta. 
 
12. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
12.1. O regime de execução será por execução indireta, com empreitada por preço unitário. 
 
13. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

13.1. A modalidade de licitação será o Pregão Eletrônico e terá como critério de julgamento o 
Menor Preço Unitário; 

13.2. Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar os 
preços unitários e totais estimados pela Administração, de acordo com o item 5 deste Termo de 
Referência, sob pena de desclassificação da proposta. 

 
14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
14.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiverem vinculados; 

14.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional através de atestado(s) ou declaração(ões) 
em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
a realização de serviço de manutenção de elevadores do porte do equipamento do objeto. 

14.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional por meio de atestado(s) ou 
declaração(ões) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do 
profissional pertencente ao quadro permanente do licitante na data da entrega da proposta, 
legalmente habilitado e registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 
comprovando a execução de serviço com característica do objeto da licitação (ELEVADOR; 

 

• O(s) atestado(s) ou declaração(ões) referente(s) à comprovação da capacidade técnico-
profissional deverão estar registrados no CREA da região da execução do serviço, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT com serviço de 
característica semelhante (equipamento Elevador de Marca OTIS). 

 
14.4. A comprovação de acervo técnico, nas características descritas acima poderá ser feita por 
meio de um ou mais atestados; 

14.5. Recomendável que o licitante destaque nas referidas certidões quais os serviços cuja 
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experiência se pretende comprovar; 

14.6. Se o atestado ou declaração não for emitido pelo contratante principal do serviço (pessoa 
jurídica de direito público ou privado), deverá ser juntada ao menos uma das seguintes 
comprovações: 

14.7. A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser feita 
pelas seguintes formas: 

a) no caso de empregado da empresa: por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
ou através de registro desse empregado como integrante do quadro permanente do licitante; 

b) no caso de proprietário ou sócio: através do contrato/estatuto social; 

c) no caso de prestador de serviço: mediante apresentação de cópia do contrato de 
prestação de serviços ou (ainda) mediante apresentação de declaração do profissional que 
prestará os serviços objeto deste Termo de Referência, através de contrato firmado     sob a 
égide da legislação civil. 

14.8. Os profissionais deverão ter concluído o ensino médio em instituição reconhecida pelo MEC e 
possuir curso técnico ou de profissionalização de técnico em eletromecânica. Tais qualificações 
deverão ser comprovadas mediante apresentação de certificados e/ou diplomas. 
 

14.9. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestado de um mesmo profissional como 
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não 
cabendo qualquer alegação ou recurso. 

14.10. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
objeto      de anuência do Contratante , nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993. 

14.11. Não serão admitidos atestados de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de 
serviços. 

14.12. É opcional a realização de visita técnica e a apresentação de Termo de Vistoria. Caso opte 
pela realização de vistoria, esta deverá ser realizada por preposto da empresa devidamente 
identificado, acompanhada por servidor da UPE e deve ocorrer no horário de expediente e até o 
último dia útil anterior à data de abertura da licitação. A visita deve ser agendada previamente  
através  dos  seguintes telefones: (87) 3866-6499. 

14.13. As visitas técnicas não serão realizadas em mesmo horário pelos licitantes. 

 
A licitante deverá apresentar declaração de que tomou conhecimento de todas as informações do 
Edital, caso opte por não apresentar Termo de Vistoria. 

 
15. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

15.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas 
em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, 
certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta 
econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

15.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos 
pelo PJE (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em 
recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão 
emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e 
financeiramente a participar do procedimento licitatório; 
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• A certidão descrita no item 15.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência 
ou Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante (item 15.1) contiver a ressalva 
expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos; 

 
15.3. Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido Mínimo, correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor estimado da licitação para o respectivo lote/item, exigindo-se a comprovação 
cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um lote/item, 
devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, conforme 
estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 8.666/93; 

15.4. Comprovação da boa situação financeira da licitante através do cumprimento dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente, resultantes da aplicação das fórmulas 
abaixo, nos valores indicados; 
 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo 
Não Circulante) igual ou superior a 1 

 
SG = Ativo Total/ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) igual ou superior a 1 
 
LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante igual ou superior a 1. 
 
 

15.5. Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e dos índices contábeis, o licitante deverá 
apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 
apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento); 
 

• Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão 
competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional 
habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos 
de abertura e de encerramento; 
 

• É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício 
por balancetes ou balanços provisórios; 

 

• Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser 
atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

 
16. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com o cronograma de desembolso, 
no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da fatura/nota fiscal, que 
deverá ser atestada pelo(s) Gestor(es)/Fiscal(is) do contrato, ou por outro(s) servidor(es) 
especialmente designado(s), como também toda documentação necessária ao pagamento dos 
serviços conforme o contrato; 

16.1.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e 
exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira será 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 819fe0f2-a09d-44fa-8c83-2823e5731b5b



 

 

EM = Encargos Moratórios; 

 
N = nº de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga; 

TX = IPCA 
 
I = Índice de atualização financeira, assim apurado: 
 
I = (TX/100)  
         365  

16.1.2. A atualização financeira será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 

16.2. A nota fiscal/fatura deverá ser encaminhada, mensalmente, ao servidor designado pela UPE 
para o acompanhamento e fiscalização do contrato que deverá emitir o Atesto do serviço, com o 
devido encaminhamento à Superintendência Administrativa e Financeira, salvo condições 
pendentes. 

 

17. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

17.1. A Universidade de Pernambuco – UPE Campus Petrolina nomeará o fiscal, sendo este servidor 
efetivo da prória Unidade, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações decorrentes 
do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93; 

17.2. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
 

• O Gestor e Fiscal do Contrato verificarão se o serviço executado está compativel com o 
contido neste Termo de Referência; 

 

17.3. Após o ATESTO na nota fiscal e encaminhá-la à Unidade de Apoio Administrativo; 

17.4. As providências que ultrapassarem a competência do(a) Gestor(a) do Contrato deverão ser 
comunicadas por este, em tempo hábil, à Direção para a adoção das medidas necessárias à 
continuidade da execução do contrato. 

 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato; 

18.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Termo de Referência; 

18.3. Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar o contrato; 

18.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas Notas Fiscais e 
Faturas, a efetiva prestação dos serviços, por meio de representante especialmente designado; 

18.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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19.1. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos 
serviços contratados, sem nenhum ônus adicional à UPE e de acordo com as recomendações do 
fabricante; 

19.2. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, inclusive os de Proteção Individual 
(EPI), e ferramental básico; 

19.3. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante 
solicitar a substituição de qualquer indivíduo cuja permanência seja, a critério da Contratante, 
considerada inadequada na área de trabalho; 

19.4. Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela Contratante, quando 
prévia e expressamente formalizadas à Contratada; 

19.5. Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se 
apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; 

19.6. Executar os serviços ao nível de interesse da Contratante; 

19.7. O fornecimento de peças de reposição e demais componentes serão de responsabilidade da 
Contratada, sendo todas novas e originais do fabricante; 

19.8. A Contratada deverá ainda fornecer a garantia das peças substituídas; 

19.9. Orientar a Contratante quanto ao melhor uso do equipamento; 

19.10. Manter técnicos em serviço com qualidade técnica; 

19.11. Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; e, 

19.12. Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas 
determinadas pelo Ministério do Trabalho. 

19.13. Será de responsabilidade da Contratada todas as despesas com remoção e retorno de 
qualquer equipamento para o local da assistência técnica; 

19.14. Será de responsabilidade da CONTRATADA a reposição do material referente a acabamentos e 
revestimentos em geral, painéis de cabina, vidros, espelhos, difusores de luz, lâmpadas, 
starters, reatores, baterias, botões e componentes, corrediças e guias de portas, portas 
pantográficas, soleiras, ventiladores, fotocélulas, barras de reversão, barras de proteção 
eletrônica e seus componentes, pistão e centralina; 

19.15. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de consumo 
necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza, de lubrificação, soldas, 
espumas para vedação, produtos de pinturas, nitrogênio, oxigênio, acetileno, etc. 

 
20. SANCOES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. As licitantes, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções 
administrativas: 

20.1.1. Advertência; 

20.1.2. Multa; 

20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
órgão, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

20.1.3.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos causados e após decorrido o prazo da 
sanção do item 20.1.3. 
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20.2. As sanções previstas nos itens 20.1.1, 20.1.3 e 20.1.4 poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa. 

20.3. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o 
andamento do procedimento de licitação, mas não acarretem prejuízos significativos para a 
Administração. 

20.4. A multa será aplicada nas seguintes situações e nos termos adiante especificados: 

20.4.1. Em caso de reincidência pelo(s) mesmo(s) motivo(s) que ensejaram a aplicação da 
penalidade de advertência: multa de até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 

20.4.2. Pelo não comparecimento dentro do prazo de validade da proposta para assinatura do 
contrato, quando devidamente convocada: multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) 
sobre do valor estimado da licitação, observado o valor mínimo de R$ 823,96 (oitocentos e vinte e 
três reais e noventa e seis centavos e o máximo de R$ 4.119,83 (quatro mil, cento e onze reais e 
oitenta e três centavos); 

20.4.3. Pela apresentação de declaração ou documentação falsa na licitação, inclusive quanto às 
condições de participação e enquadramento da licitante como Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte ou Microempreendedor Individual: multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
licitação; 

20.5. Na fixação das penalidades previstas nos itens 20.1.3 e 20.1.4, bem como, quando for o caso, 
no prazo da sanção de suspensão temporária de licitar e contratar, deverão ser observadas as 
seguintes circunstâncias: 

20.5.1. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da 
contratação; 

20.5.2. Os danos resultantes da infração; 

20.5.3. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de 
receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

20.5.4. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da 
sanção anterior; 

20.5.5. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os antecedentes da 
empresa infratora. 

20.6. O enquadramento das penalidades nas faixas de multa previstas neste Edital também deverá 
tomar como parâmetro as circunstâncias descritas no item 20.5. 

20.7. A penalidade prevista no item 20.1.4 deverá ser comunicada à Secretaria de Administração 
para registro no CADFOR-PE. 

20.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 
Penalidade - PAAP, disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015. 

20.9. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção), a documentação pertinente será encaminhada às autoridades competentes para 
apuração da conduta tipica em questão. 

20.10. As infrações e respectivas sanções relativas a condutas praticadas após a assinatura do 
termo contratual estão especificadas na minuta de contrato deste Edital, do qual é parte integrante. 

 
21. DO REAJUSTE DO PREÇO 

21.1. O reajuste contratual ocorrerá depois de transcorrido o prazo de 12 (doze) meses contado a 
partir da data limite para apresentação da proposta; 

21.2. A Contratada deverá pleitear o reajuste até a data da prorrogação de prazo seguinte, sob 
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pena de configuração de preclusão lógica; 

21.3. Para o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
fornecido pelo IBGE. 
 

22. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

22.1. A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta Contratação, prestará em favor da 
CONTRATANTE, garantia fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no 
prazo de 15  (quinze)  dias  de  sua  assinatura, nos termos  do  artigo  56,  §2º,  da  Lei  nº  
8.666/93,  podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas no 
diploma legal citado. 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia terá o seu valor atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, sempre que houver reajuste no valor global contratado. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO - As modalidades de prestação de seguro-garantia e de carta de fiança 
bancária deverão ser emitidas por agentes devidamente registrados e autorizados pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente 
(instrução contida no item 2 do Boletim nº 05/2017 da Procuradoria Consultiva da PGE-PE); 
 
PARAGRAFO TERCEIRO - Para fins de compatibilização das necessidades da Administração aos 

procedimentos exigidos pelas seguradoras, fica fixado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias para a 
apresentação da garantia contratual, prorrogável por igual prazo, ressalvado o caso de caução 
em dinheiro, cuja apresentação deverá ocorrer no ato da assinatura contratual (instrução 
contida no item 3 do Boletim nº 05/2017 da Procuradoria Consultiva da PGE-PE). 
 
PARAGRAFO QUARTO - Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de  sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
23. DO TERMO CONTRATUAL 

 
23.1. A Gestora de Contratos convocará regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, num prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
a partir da data de recebimento da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93; 

23.2. O termo contratual poderá ser retirado por pessoa autorizada e formalmente identificada 
pelo responsável pela assinatura do contrato; 

23.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Gestora de Contratos. 

23.4. No ato da contratação, se for o caso, a empresa a ser contratada deverá apresentar 
documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante 
a assinar o contrato em nome da empresa; 

23.5. A contratação será precedida da inscrição da interessada no CADFOR e da emissão de nota 
de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato. 
 
 

Petrolina - PE, 12 de abril de 2022 
 

Mônica Coelho Rodrigues 
Assistente Técnica Administrativa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028.2022.CPL.FFPP.PE.0002.UPE-PETROLINA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2022 
 
 

ANEXO II - TERMO DE VISTORIA 

 

(papel timbrado da empresa) 
 
 

NOME DA EMPRESA:   
CNPJ:   
 

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Processo nº XX/2022, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento de peças novas em 02(dois) elevadores da marca OTIS, instalados nos Edifícios da 
Universidade de Pernambuco – UPE Campus Petrolina, conforme ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do 
objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e 
seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição. 
 
Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, abaixo identificado, todos os 
locais de realização dos serviços e estar totalmente cientes do grau de dificuldade envolvido. 

 
 

RESPONSAVEL TÉCNICO   
 
NOME / CREA Nº:    
E-MAIL:    

 
 

____________________________ 
ASSINATURA 
CREA Nºxxx 

 
 
 
 

Petrolina, XX de XXXXXXXXXX de 2022. 
 
 
 

________________________________________ 
Responsável Unidade (UPE CAMPUS PETROLINA) 

 
(assinatura e identificação do responsável pela UPE Campus Petrolina) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028.2022.CPL.FFPP.PE.0002.UPE-PETROLINA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2022 
 

ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
À Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina 
Pregoeiro: Anne Carinne da Costa Silva 
Processo Licitatório nº x x x / 2 0 2 2  
 Pregão Eletrônico nº xxx/2022 
 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, com fornecimento de peças novas em 02(dois) elevadores da marca OTIS, instalados nos 
Edifícios da Universidade de Pernambuco – UPE Campus Petrolina, conforme ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA 
 

Proposta Comercial: 
 

 
Item 

Código 

E- fisco 

 
Discriminação 

 
Unid 

 
Quant 

R$ 
unitário Valor Total 

1 

 

 
423830-3 

SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - 
PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE 
PECAS E INSUMOS,PARA TRANSPORTE DE 
PESSOAS,CAPACIDADE DE 630 KG 

 
Mês 

 
12 

  

 

Nos preços acima mencionados estão incluídas todas as despesas com impostos; obrigações 
trabalhistas; encargos sociais e demais tributos que incidam sobre o fornecimento ora 
contratado. 

Esta Proposta Comercial tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada a partir da data 
limite para a sua apresentação no Processo nº    

 

 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028.2022.CPL.FFPP.PE.0002.UPE-PETROLINA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2022 
 
 

ANEXO IV 
 

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: SIM (  ); NÃO (   ).  

 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028.2022.CPL.FFPP.PE.0002.UPE-PETROLINA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2022 
 

ANEXO V DO EDITAL – MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE 
PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA UPE CAMPUS PETROLINA 
E A EMPRESA XXX, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX, 
PROCESSO Nº XXXX. 

 
 
O ESTADO DE PERNAMBUCO, através da Universidade de Pernambuco – UPE / Campus Petrolina, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 11.022.597/0010-82, com sede na Avenida Cardoso de Sá, S/N, Campus Universitário, 

Petrolina/PE, nesta cidade, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr(a). 

_________________________________________________________,  no uso da competência conferida pelo 

__________________________________,  e a empresa __________________________________________, 

inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________________________, estabelecida em 

______________________________________, representada neste ato por ___________________, 

doravante designada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO, 

mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, sujeitando-se às 

disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Estadual nº 32.539/2008 e no Decreto 

Estadual nº 42.530/2015, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas 

aplicáveis.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente contrato à contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas em 02(dois) elevadores da 
marca OTIS, instalados nos Edifícios da Universidade de Pernambuco – UPE Campus Petrolina, em 
PETROLINA, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência - Anexo I do Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO 
 

São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo relativo ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PROCESSO Nº0028.2022.CPL.FFPP.PE.0002.UPE-PETROLINA e todos os seus 
anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 meses, nos termos do 
art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante justificativa prévia e por escrito nos autos do 
processo administrativo. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço do objeto contratado pelo preço 
mensal estimado de R$ XX, perfazendo o total anual estimado de R$ XXX, conforme o detalhamento 
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abaixo: 
 
 

 
 

Lote 

Código  
 E-Fisco 

 
 

Descrição 

 
 

Unid. 

 
 

Qtde 

 
Valor 

unitário 
máximo 

 

Valor Total 

 
 
Único 

 

423830-3 
SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - 
PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE 
PECAS E INSUMOS,PARA TRANSPORTE DE 
PESSOAS,CAPACIDADE DE 630 KG 

 
 
Mês 

 
 
12 

 
 
R$ 

 
 
R$ 

 
TOTAL 

 
Mensal R$ Anual: R$ 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor do contrato compreende os custos diretos e indiretos decorrentes do 
fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de 
administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na 
classificação abaixo: 

 
Unidade Orçamentária (UO):   
UG:  
Programa de Trabalho:  
Fonte de Recurso:  
Nota de Empenho: 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios 
para atender as despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo de apostilamento no 
início de cada exercício financeiro. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para os serviços de manutenção preventiva com reposição de peças, o 
pagamento será em parcelas fixas, efetuado mensalmente, de acordo com o cronograma de 
desembolso, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da fatura/nota fiscal, que 
deverá ser atestada pelos Gestor/Fiscal do contrato, ou por outros servidor(es) especialmente 
designado(s), como também toda documentação necessária ao pagamento dos serviços conforme o 
contrato; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para os serviços de manutenção corretiva, o pagamento será efetuado após a 
ocorrência da execução do serviço, que deverá ser solicitado sempre que necessário pela 
Administração, através de emissão de Ordem de Serviço e contra a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente discriminada e atestada pelo Gestor/Fiscal do contrato. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e 
exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira será calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
Onde: 

 

Sigla Significado / Descrição 

EM Encargos Moratórios. 

N Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP 

TX 

Valor da parcela a ser paga.  

IPCA 

I Índice de atualização financeira, assim apurado: 

 
I = (TX/100) = 

365 

PARÁGRAFO QUARTO: A atualização financeira será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da  
ocorrência. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

 

O preço do contrato será reajustado, mediante requisição formal do contratado, em periodicidade anual 
contada a partir da data de apresentação da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, nos termos da Lei nº 12.525, de 30 de dezembro 
de 2003, e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1-Os serviços serão executados no seguinte endereço: 

 
8.2- Na Avenida Cardoso de Sá S/N Campus Universitário Vila Eduardo CEP 56328-900. 

 
CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DE TRABALHO 

 
Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h às 13:00h; 

 
Os serviços de manutenção corretiva e preventiva, bem como, de transferência e de instalação, que 
interfiram diretamente no andamento dos trabalhos da UPE deverão ser programados 
antecipadamente e realizados aos sábados e domingos; 

 
Em caso de necessidade de efetuar intervenções preventivas ou corretivas fora do horário acima 
indicado, inclusive aos sábados e/ou domingos e feriados, deverão ser comunicados à Contratante, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para a devida análise de implicações e autorização. 
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- Execução 

 
9.4.1-A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do elevador será com utilização de 
peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, entendendo-se por: 

 
I- Manutenção Preventiva: aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nas 
instalações do elevador, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservação, conforme 
especificado em projeto, manuais e normas técnicas específicas; e 

 
II- Manutenção Corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas 
instalações do elevador, mantendo-as em perfeito funcionamento 

 
9.4.2 Na execução dos serviços a CONTRATADA deverá observar: 

 
a) As orientações e programas de manutenção do fabricante do elevador; 

 
b) As normas técnicas aplicáveis, da Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

 
NBR NM 313/2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos particulares para a acessibilidade das 
pessoas, incluindo pessoas com deficiência; 
NBR 15597/2010 – Adaptações na segurança de elevadores de passageiros (foco na manutenção e  em 
situações de emergência). 

 
c) As normas regulamentadoras – NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho – SSST, vigentes e atualizadas. 

 
9.4.3-Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das presentes especificações não poderão, 
jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de 
preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nos 
serviços em questão e, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua  proposta todos os 
custos diretos e indiretos, de serviços, peças e insumos necessários à perfeita e completa consecução 
do objeto. 

 
9.4.4-Assinado o contrato, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise minuciosa da instalação e do 
equipamento, buscando elucidar junto à FISCALIZAÇÃO, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida 

sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não tenham 
sido suficientemente esclarecidas. Dessa análise deverá resultar um relatório das condições  iniciais 
do equipamento, fazendo-se um planejamento das trocas e das substituições e/ou consertos de peças 
e insumos que porventura se façam necessárias. 

 
9.4.5-O relatório deve apresentar, também, as peças críticas do elevador, mais suscetíveis a falhas. 

 
9.4.6-A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer  responsabilidade 
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc. 

 
9.4.7-As máquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local dos serviços somente  
poderão ser retirados das dependências da UPE de acordo com as regras e procedimentos internos da 
Unidade. 

 
9.4.8-Todos os materiais e peças a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente 
de primeira qualidade, e estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à prévia 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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9.4.9-Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, 
por escrito, dos locais de origem dos materiais e peças ou de certificados de ensaios relativos aos 
mesmos, comprovando a qualidade dos materiais e peças empregados nos serviços. 

 
9.4.10-A inobservância das especificações técnicas deste edital implicará na não aceitação parcial ou  total 
dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização. 

 
9.4.11-A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, as peças, o transporte e 
tudo mais que for necessário para a execução e a conclusão dos serviços, sejam eles definitivos ou 
temporários. Os custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos respectivos custos 
unitários. 

 
9.4.12-As normas de segurança constantes deste edital não desobrigam a CONTRATADA do 
cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua 
inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicas em 
decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais 
inadequados na execução dos serviços. 

 
9.4.13-Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execução, deverá 
fazê-lo às suas expensas exclusivas. 

 
9.4.14-A UPE poderá, a qualquer tempo, instalar acessórios que visem melhorar a qualidade do elevador 
ou o aproveitamento do espaço interno. São exemplos de acessórios: intercomunicadores entre a cabine 
e a recepção do edifício, monitores de propaganda e sistemas de monitoramento remoto. Em   todos os 
casos, a UPE compromete-se a consultar previamente a CONTRATADA para eventual adequação técnica 
ou contratual. 

 
9.4.15-Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de 
qualidade previsto para os serviços. 

 
9.5-DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
9.5.1-A CONTRATADA deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia o contrato 
proveniente deste certame assim como a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelos 
serviços objeto deste edital, em nome de engenheiro devidamente qualificado para esse fim, pertencente 
ao seu quadro técnico permanente. 

 
9.5.2-A equipe técnica da CONTRATADA deverá contar com profissionais especializados e devidamente 
habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços. Caberá à 
CONTRATADA o fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual à sua equipe 
técnica. 

 

9.5.3-Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por ela terão livre acesso a todos   os 
locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais peças e 
equipamentos relativos aos serviços, ainda que nas dependências da CONTRATADA. 

 
9.5.4-A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da   equipe 
técnica da CONTRATADA, quando julgar necessário ou conveniente à boa execução dos serviços 
contratados. 

 
9.5.5-A CONTRATADA cuidará para que toda a área sob sua responsabilidade (casas de máquinas e outras) 
permaneça sempre limpa e organizada. 
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9.5.6-A critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá apresentar os materiais substituídos ou, antes, 
solicitar ou aguardar autorização prévia, para que seja verificada a necessidade real da substituição ou 
reparo do material ou equipamento. 

 
9.5.7-Os materiais a serem empregados devem ser de ótima qualidade, sendo que a FISCALIZAÇÃO poderá 
recusar aplicação de substitutos que julgar não convenientes à manutenção de desempenho ou vida útil dos 
equipamentos e sistemas. 

 
9.5.8-Materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo 
a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios determinados 
pelos órgãos competentes. 

 
9.5.9-Em cada visita realizada pela CONTRATADA, tanto para manutenção preventiva quanto corretiva, 
deverá ser elaborado um Boletim de Visita onde serão indicados os serviços realizados e a  relação de 
peças eventualmente substituídas, além de outros registros pertinentes. Esse boletim deverá              ser visado 
pela FISCALIZAÇÃO por ocasião da visita e compor a documentação que acompanha a fatura mensal dos 
serviços da CONTRATADA. No momento da visita, uma cópia do boletim será repassada à FISCALIZAÇÃO 
para ser anexada ao livro de ocorrências 

 
9.6.1 - Dos Serviços de Manutenção Preventiva 

 
9.6.1.1-A Manutenção Preventiva deverá ser executada, mensalmente, em datas agendadas com a 
FISCALIZAÇÃO, no horário de expediente, preferencialmente no turno da manhã e de acordo com o 
planejamento da UPE . A Manutenção Preventiva também poderá ser executada fora      do expediente 
normal, desde que a FISCALIZAÇÃO solicite previamente ou a CONTRATADA firme acordo com a 
FISCALIZAÇÃO através de notificação oficial. 

 
9.6.1.2-A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO as rotinas que comporão o plano de manutenção 
preventiva a ser adotado para garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Essas rotinas e o plano de 
manutenção deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 
9.6.1.3-A CONTRATADA deverá realizar a manutenção preventiva no equipamento e no instrumental 
elétrico e eletrônico da casa de máquinas, caixa poço, pavimentos e cabina, procedendo a inspeção, 
limpeza, teste, lubrificação, regulagem e, se necessário, pequenos reparos, a fim de proporcionar o 
funcionamento seguro, eficiente e econômico do elevador. 

 
9.7.1 - Dos Serviços de Manutenção Corretiva 

 
9.7.1.1-A manutenção corretiva será executada sempre que houver necessidade de consertos e reparos para 
restaurar o perfeito funcionamento do elevador da Procuradoria Regional, ou quando requerida pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 
9.7.1.2-A manutenção corretiva deverá ser prestada pela CONTRATADA, mediante comunicação por 
telefone e/ou e-mail e posterior abertura de Ordem de Serviço, dentro dos seguintes limites: 

 
a) em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, em dias úteis, o prazo máximo de 
atendimento, contado a partir da comunicação, deverá ser de 30 (trinta) minutos; 

 

b) nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser 01 (uma) hora, contada a partir da 
comunicação; 

 
c) o prazo será contado dentro do horário de funcionamento normal da UPE, ou seja, em dias úteis entre 
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08:00h às 13:00h, interrompendo-se a contagem às 18:00h de um dia e reiniciando-se às 08:00h do dia útil 
seguinte 

 
9.7.1.3-A CONTRATADA fica obrigada a colocar o elevador em perfeito estado de funcionamento no  prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da comunicação à CONTRATADA. 

 
9.7.1.4-Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados com fornecimento de todas as 
peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, não fazendo parte da cobertura 
as peças especificadas no item 4.9.3.2 do Termo de Referência. 

 
9.8.1. Extensão do Fornecimento de Peças 

 
9.8.1.1-Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, objeto desta licitação, serão prestados com 
fornecimento de todas as peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, 
necessários ao adequado funcionamento do elevador e à conservação de seu estado, inclusive botoeiras, 
indicadores de posicionamento (interno e externo), e peças que componham a cabine do elevador. 

 
9.8.1.2-Não fazem parte da cobertura as seguintes peças e componentes: 

 
a) passadiço e poço, circuitos para alimentação do quadro de força da casa de máquinas e respectivos 
dispositivos de proteção desse quadro, instalações de para-raios, janelas, sistema de ventilação ou 
exaustão forçada, extintor de incêndio, alvenaria e pinturas; 

 
b) aqueles oriundos de alterações de características originais ou, no caso de acessórios, substituição por 
outros de tecnologia mais recente, desde que tais alterações e substituições tenham sido solicitadas pela 
Procuradoria; 

 
c) todos cuja substituição seja necessária face à ocorrência de atos de vandalismo ou de incêndio, desde 
que esse último não tenha sido originado por falha na manutenção do elevador. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não obstante a EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO seja a única e exclusiva 
responsável pela execução dos serviços, a UPE Campus Petrol ina  reserva-se o  direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente pelo Fiscal do contrato, ou por outro servidor especialmente 
designado; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A UPE – Campus Petrolina nomeia os servidores XXX, matrícula XXXX, lotado 
Campus Petrolina e XXX, matrícula XXX, lotado no mesmo Campus , denominados Gestor e Fiscal 
do Contrato, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações decorrentes 
do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93; terão as seguintes atribuições: 

 
I- O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 
II- O Gestor e Fiscal do Contrato verificarão se o serviço executado está compatível com o contido no 
Termo de Referência; 

 
III- Após o ATESTO na nota fiscal e encaminhá-la à Unidade de Apoio Administrativo 

 
IV- As providências que ultrapassarem a competência do(a) Gestor(a) do Contrato deverão ser 
comunicadas por este, em tempo hábil, à Administração para a adoção das medidas necessárias à 
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continuidade da execução do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA                              CONTRATADA: 

 
11.1-Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos serviços 
contratados, sem nenhum ônus adicional à UPE e de acordo com as recomendações do fabricante; 

 
11.2-A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, inclusive os de Proteção Individual (EPI), e 
ferramental básico; 

 
11.3-Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a 
substituição de qualquer indivíduo cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada 
inadequada na área de trabalho; 

 
11.4-Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela Contratante, quando prévia e 
expressamente formalizadas à Contratada; 

 
11.5-Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem 
convenientemente trajados e devidamente identificados; 

 
11.6-Executar os serviços ao nível de interesse da Contratante; 

 
11.7-O fornecimento de peças de reposição e demais componentes serão de responsabilidade da 
Contratada, sendo todas novas e originais do fabricante; 

 
11.8-A Contratada deverá ainda fornecer a garantia das peças substituídas;  

11.9-Orientar a Contratante quanto ao melhor uso do equipamento; 

11.10-Manter técnicos em serviço com qualidade técnica;  

11.11-Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; e, 

11.12-Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas  
determinadas pelo Ministério do Trabalho. 

 
11.13-Será de responsabilidade da Contratada todas as despesas com remoção e retorno de qualquer 
equipamento para o local da assistência técnica; 

 
11.14-Será de responsabilidade da CONTRATADA a reposição do material referente a acabamentos e 
revestimentos em geral, painéis de cabina, vidros, espelhos, difusores de luz, lâmpadas, starters, 
reatores, baterias, botões e componentes, corrediças e guias de portas, portas pantográficas, soleiras, 
ventiladores, fotocélulas, barras de reversão, barras de proteção eletrônica e seus componentes, pistão e 
centralina; 

 
11.15-Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de consumo necessários à 
execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza, de lubrificação, soldas, espumas para vedação, 
produtos de pinturas, nitrogênio, oxigênio, acetileno, etc. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 
12.1-Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das  obrigações 
decorrentes deste Contrato; 
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12.2-Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de 
Referência; 

 
12.3-Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar o contrato; 

 
12.4-Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas Notas Fiscais e Faturas, a 
efetiva prestação dos serviços, por meio de representante especialmente designado; 

 

12.5-Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

Não será admitida a subcontratação do objeto do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem   
 necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de haver acordo entre as partes, as supressões poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações contratuais serão obrigatoriamente formalizadas pela celebração 
de prévio termo aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
O contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Em caso de cometimento de infrações na execução do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções 
administrativas previstas no item 17 do Edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta Contratação, prestará em favor da 
CONTRATANTE, garantia fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de 
15 (quinze) dias de sua assinatura, nos termos do artigo 56, §2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a 
CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas no diploma legal citado. 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia terá o seu valor atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, sempre que houver reajuste no valor global contratado. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO- As modalidades de prestação de seguro-garantia e de carta de fiança bancária 
deverão ser emitidas por agentes devidamente registrados e autorizados pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente. 

 
PARAGRAFO TERCEIRO - Para fins de compatibilização das necessidades da Administração aos 
procedimentos exigidos pelas seguradoras, fica fixado o prazo mínimo de15 (quinze) dias para a 
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apresentação da garantia contratual, prorrogável por igual prazo, ressalvado o caso de caução em 
dinheiro, cuja apresentação deverá ocorrer no ato da assinatura contratual (instrução contida no item 
3 do Boletim nº 05/2017 da Procuradoria Consultiva da PGE-PE). 

 
PARAGRAFO QUARTO- Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REGISTRO 

 
O presente instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser registrado no Livro 
de  Registro de Contratos ou em sistema eletrônico próprio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

 
Nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, o presente instrumento contratual será 
publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, como condição de sua eficácia. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 
Fica eleito o Foro da Comarca de Petrolina para os litígios decorrentes deste contrato, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente 
instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes. 

 
 

Petrolina, de de 2022 . 
 
 
 

UPE – Campus Petrolina  

CNPJnº 11.022.597/0010-82  
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 

XXXXXXX 
XXXX 

CONTRATADA 
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