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 PREÂMBULO  
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, 

através da pregoeira, nomeada pela Portaria nº 1955/2021 do dia 25/08/2021, e equipe de apoio, torna público, para 

ciência dos interessados, que, em atendimento ao OFÍCIO Nº 0273/2021, contendo a respectiva autorização do Ilmo. Sr. 

Marcelo Maurício Gomes de Menezes, Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, realizará a licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO, que tem por objeto a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM O 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), POR MEIO 

DE SISTEMA ELETRÔNICO COM CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO 

MUNICÍPIO DO PAULISTA COM EXCEÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES. Nos termos da 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: 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1.  A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA 

EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA 

COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP, PARA 

ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA COM EXCEÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE E EDUCAÇÃO. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 02/12/2021 às  09h:30min 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/12/2021 às  09h:30min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/12/2021 às  10h:00min 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRA: IARA RAFAELA DE AVELAR ABREU E-MAIL: paulistapregao@gmail.com  

TELEFONE: (81) 99635-0371 

ENDEREÇO: Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26 - Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560. 

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.  
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1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – QUADRO DEMONSTRATIVO DA FROTA; 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE IDADE; 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do sistema de pregão eletrônico da bolsa de licitações e leilões - 

BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitador, denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderá participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no país, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e 

seus anexos e que estejam obrigatoriamente cadastradas no sistema Bolsa de Licitações do Brasil - BLL; 

 

3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado; 

 

3.3. É vedada, na presente licitação, a participação de: 
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3.3.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração, nos 

termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município do Paulista, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.3. 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; 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

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

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

3.3.7. 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; 

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

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações 

e leilões – BLL para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste edital. Para cadastrar-se junto ao sistema 

eletrônico a licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.org.br; 

 

3.5. 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; 

 

3.6. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação 

nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002; 

 

3.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de valor a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no 

campo próprio da proposta comercial, para fazer valer o direito de prioridade do desempate; 

 

3.7.1 A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual na cota principal do processo licitatório, porém será considerado que 

abdicou do exercício das referidas prerrogativas; 

 

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. 
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4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo(a) pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c. Abrir as propostas comerciais;  

d. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor valor; 

g. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h. Declarar o vencedor; 

i. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto 

ao sistema, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras; 

 

4.2.1.1. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos 

os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas licitações; 

 

4.2.2. A participação da licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital; 

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta comercial e lances sucessivos de 

valores, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa; 

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. 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 plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
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4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico; 

4.2.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos neste edital; 

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto à Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL; 

4.2.10. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o credenciamento, 

preferencialmente, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de apresentação das propostas iniciais; 

4.2.11. A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial, terá 

início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas comerciais recebidas, passando o(a) 

pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor;  

4.2.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

4.2.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar; 

4.2.15. Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema; 

4.2.16. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

4.2.17. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

4.2.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 

4.3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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4.3.1. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

4.3.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave 

de acesso e senha; 

4.3.3. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores(as) Individuais deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006; 

 

4.3.3.1. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

4.3.3.2. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.3.3.3. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 

4.3.3.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

4.4. DO ENCERRAMENTO 

 

4.4.1. O tipo de encerramento é ABERTO E FECHADO, o qual ocorre primeiramente a disputa por 15 (quinze) minutos e 

avança automaticamente sem prévio aviso para o randômico, que pode ficar de 1 (um) segundo e chegar a 10 (dez) 

minutos. Após o período randômico, o sistema avança para encerramento fechado 1 (um) por 5 (cinco) minutos e, caso não 

haja lances neste período, avança para o fechado 2 (dois) por mais 5 (cinco) minutos; 

4.4.2. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances e após 

negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor valor; 

4.4.3. O(A) pregoeiro(a) deverá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido melhor valor, bem como decidir 

sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. A negociação em apreço 

deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser acompanhada pelas demais licitantes; 

4.4.4. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus valores ao da proposta mais bem 

classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na respectiva ata, o registro dos valores cotados iguais aos da 

licitante vencedora, na sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do 

sistema; 

4.4.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, 

o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 
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participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

edital. Também nessa etapa o(a) pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 

4.4.6. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a menor proposta de e valor estimado 

para a contratação; 

4.4.7. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-

á o disposto no item anterior; 

4.4.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor valor; 

4.4.9. Quando for constatado o empate, conforme estabelece a LC nº123/2006 e alterações, o(a) pregoeiro(a) aplicará os 

critérios para o desempate em favor. Após o desempate, deverá o(a) pregoeiro(a) ainda, negociar um melhor valor caso ela 

não atinja o valor de referência definido pela administração pública; 

4.4.10. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao(à) pregoeiro(a) exigir os 

documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do 

procedimento; 

4.4.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas 

neste edital; 

4.4.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial. 

 

4.5. DILIGÊNCIA 

 

4.5.1. O(A) pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de valores unitários de serviços 

e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários; 

4.5.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao(à) pregoeiro(a) ou autoridade superior promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo; 

4.5.3. Em caso de impossibilidade de autenticação dos documentos de habilitação via internet, o(a) pregoeiro(a) solicitará 

diligência à licitante ofertante do menor valor de lances o encaminhamento destes em originais ou cópias autenticadas, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, para a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DE PREGÃO, no endereço constante no preâmbulo deste edital; 

 

4.5.3.1. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, podendo o(a) 

pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. Após a conferência dos 

documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado, será declarada a empresa vencedora abrindo-se o 

prazo para manifestação de interposição de recurso; 

 

4.5.4. A sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no subitem 4.5.3. Será informado no chat o horário e a data exata 

em que se continuarão os trabalhos; 
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4.5.5 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitida a inclusão de 

documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta 

comercial ou habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 

 

5– DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

5.1. A composição do valor estimado será o consumo mensal de litros, multiplicado pelo número de meses 12 (doze), 

incluindo o desconto do valor da taxa administrativa (-0,21%) conforme tabela abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÃO UNID. 
CONSUMO 

MENSAL 
CONSUMO 

ANUAL 
VALOR 
UNIT. 

VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

GASOLINA COMUM LITRO 12.500 L 150.000 L R$ 6,06 R$ 75.750,00 R$ 909.000,00 

DIESEL LITRO 7.000 L 84.000 L R$ 4,70 R$ 32.900,00 R$ 394.800,00 

ETANOL LITRO 1.000 L 12.000 L R$ 5,47 R$ 5.470,00 R$ 65.640,00 

VALOR ANUAL PREVISTO R$ 1.369.440,00 

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO) 

-0,21% 

VALOR TOTAL ESTIMADO (PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO) R$ 1.366.564,18 

 

5.2. A aplicação da taxa de administração, como remuneração da contratada, será efetuada conforme exemplo abaixo: 

 

5.4.1. Taxa “0%” (zero por cento): Supondo que a contratada tenha apresentado a proposta com taxa administrativa de 

0,00% (zero por cento) e que, no mês, o Contratante tenha solicitado créditos aos beneficiários no montante total de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), o valor a pagar à contratada será de R$ 100.000,00 (R$ 100.000,00 + 0,00% = R$ 100.000,00). 

OBSERVAÇÃO: No caso de taxa “0%” (zero por cento) se manterá o “valor anual previsto” conforme tabela acima. 

5.4.2. Taxa negativa (menor que zero por cento): Supondo que a Contratada tenha apresentado a proposta com taxa 

administrativa de -1,00% (menos um por cento) e que, no mês, o contratante tenha solicitado créditos para os beneficiários 

no montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o valor a ser pago pela administração será de R$ 99.000,00 (R$ 

100.000,00 -1,00% = R$ 99.000,00). 

 

5.3. Em  função  do  sistema  BLL  não  operacionalizar  método  de  taxa percentual, o critério será obtido pela 

substituição para o valor hipotético em reais (R$). 

5.3.1. O percentual a ser cadastrado no sistema deverá ser inserido em reais (R$) Assim, exemplificando: 

5.3.2. Se a licitante ofertar 0,00% (zero por cento) de taxa de administração, o valor no sistema deverá ser de R$ 0,00 

(zero real); 

5.3.3. Se a licitante ofertar percentual negativo de -1,00% (um por cento negativo) o valor no sistema deverá ser de R$ -

1,00 (um real negativo); 

5.3.4. Salientamos que a taxa de administração será referente do valor total: R$ 1.366.564,18 (um milhão trezentos e 

sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) constante na tabela acima; 
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5.4. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que apresentar os menores valores de taxas 

para o fornecimento  do  objeto  ao  longo  da  vigência  de  12  (doze)  meses, previsto no quadro acima. 

 

5.5. No caso de taxa de administração “0%” (zero por cento) ou negativa (menor que zero por cento) o valor total dos 

recursos repassados pelo município sofrerá desconto correspondente a tal taxa percentual, cabendo à contratada efetuar 

a complementação dos créditos sem ônus para o município ou seus beneficiários. 

 

5.6. No valor que vir a oferecer deverá ser incluído todas as despesas com os profissionais, equipamentos,  insumos  e  

instalações,  bem  como  taxas,  alimentação,  transporte, hospedagem, enfim, todos os encargos fiscais, comerciais, 

trabalhistas e previdenciários, resultantes da prestação dos serviços objeto deste procedimento. 

 

5.7. O percentual da taxa de administração ofertada é fixo, não comportando qualquer correção no curso de vigência do 

contrato. 

 
5.8. Dessa forma, a proposta comercial deverá ser feita com base no valor da taxa de administração. 

 

6 – DO PERCENTUAL E VALOR ESTIMADO 

 

6.1. O percentual máximo admitido para a presente contratação é de -0,21% (zero vírgula vinte e um por cento negativo) 

determinado conforme cotações realizadas pela Comissão de Compras e Cotações da Secretaria de Administração. 

 

6.2. O valor global máximo estimado para o fornecimento de créditos mensais, por meio de cartões alimentação, incluindo 

todos os custos é de R$ 1.366.564,18 (um milhão trezentos e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e 

dezoito centavos), para 12 (doze) meses.  

 

6.3. As empresas que após a fase de disputa de lances tiverem sua proposta com com percentuais de desconto acima do 

definido pela administração serão automaticamente desclassificadas. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. A despesa referente ao objeto deste certame ocorrerá por conta das seguintes classificações orçamentárias: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS 

Órgão: 25 – Secretaria de Administração das Regionais 

Unidade: 25101 – Secretaria de Administração das Regionais – Administração Direta 

Atividade: 4032 – Manutenção e Ordenamento das Feiras e Mercados Públicos 

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 – Material de Consumo 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/paulistapregao@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 048/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 
   

  

 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  

Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 10 de 76 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

Atividade: 8005 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Administração 

Elemento de Despesa: 3.3.90.3300 – Passagens de Despesas de Locomoção  

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES 

Órgão: 24 – Secretaria de Turismo, Cultura, Juventude e Esportes  

Unidade: 24101 – Secretaria de Turismo, Cultura, Juventude e Esportes – Administração Direta 

Atividade: 

2103 – Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria de Turismo, Cultura, 

Juventude e Esportes 

4053 – Promoção de Eventos e Ações Turísticas  

4316 - Promoção de Eventos, Lazer e Desporto  

4016 - Promoção de Ações Culturais 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

Órgão: 22 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente 

Unidade: 
22101 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente – 

Administração Direta 

Atividade: 
8101 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

Tecnologia e Meio Ambiente 

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 – Material de Consumo 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

GABINETE DO PREFEITO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

Unidade: 11.101 – Gabinete do Prefeito e Relações Institucionais – Administração Direta 

Atividade: 2002 –  

Elemento de Despesa:  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS   
CNPJ Nº 10.408.839/0001-17   

         FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNPJ Nº 02.734.679/0001-78 

Atividade: 

8106 – Gestão Administrativas das Ações da Secretaria 

4312 - Apoio e Manutenção ao Acolhimento 

2126 – Apoio e Manutenção às Ações do Conselho 

4313 – Ações de Assistência Social 

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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Fonte de Recurso: 1.001.0000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

Órgão: 20 – Secretaria de Infraestrutura 

Unidade: 20101 – Secretaria de Infraestrutura – Administração Direta 

Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Infraestrutura 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Atividade: 2040  

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 

Subelemento:  01 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  

Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Órgão: 15 – Controladoria Geral do Município  

Unidade: 15101 – Controladoria Geral do Município – Administração Direta 

Atividade: 2109 – Ações da Controladoria Geral do Município 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Órgão: 16 – Secretaria de Finanças 

Unidade: 16101 - Secretaria de Finanças – Administração Direta 

Atividade: 8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças 

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 – Material de Consumo 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Órgão: 13 – Secretaria de Assuntos Jurídicos  

Unidade: 13102 – Fundo Municipal de Defesa do Consumidor  

Programa: 1007 – Defesa dos Direitos do Consumidor  

Atividade: 4307 – Promoção da Defesa dos Direitos do Consumidor  

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 
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3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 

 

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, sua proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

 

8.1.1. O cadastro e encaminhamento da proposta e documentos de habilitação no sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. A licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 

lances e documentações; 

8.1.2. Os documentos poderão ser encaminhados com autenticação e assinatura digital ou cópia simples; 

 

8.1.2.1. Quando juntada cópia simples, a licitante deverá apresentar, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do 

momento em que for declarada vencedora, cópias dos documentos, devidamente autenticadas por cartório 

competente ou por cópia simples mediante a exibição dos originais para conferência por parte do(a) pregoeiro(a) 

ou servidor(a) do órgão  ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data 

de realização da licitação, para a Comissão Permanente de Licitação de Pregão, localizada na Secretaria de 

Administração do Município do Paulista, sita à Rua Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Nobre, Paulista/PE, 

CEP: 53.401-560, aos cuidados do(a) pregoeiro(a) da sessão; 

 

8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave 

de acesso e senha; 

 

8.3. Na hipótese da licitante ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor(a) Individual, será 

necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da proposta sob pena da licitante enquadrada nesta situação 

não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 

e suas alterações posteriores; 

 

8.4. As ME/EPP/MEI deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 

 

8.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão; 
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8.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema; 

 

8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 

 

8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

9 - DA PROPOSTA NO  SISTEMA ELETRÔNICO 

 

9.1. A licitante deverá anexar sua PROPOSTA COMERCIAL, devidamente preenchida na forma do ANEXO II – Modelo de 

Proposta Comercial, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema BLL, a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão 

pública conforme consta no preâmbulo deste edital quando, então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação, obedecendo as seguintes exigências mínimas: 

 

9.1.1. Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

9.1.2. Deverão estar incluídos nos valores todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a 

prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.3. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, independente 

de comunicação da licitante. 

 

9.2. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:  

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado; 

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do(a) pregoeiro(a);  

9.2.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

9.3. Na proposta comercial deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas/modelos/referências dos produtos ofertados, às quais ficarão vinculadas, valores unitários e totais e, quando for o 

caso, informar se a empresa é ME/EPP; 
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9.3.1. A exigência constante do subitem 9.3 acerca da marca/modelo dos itens deverá ser atendida por intermédio de 

arquivo a ser anexado à proposta comercial nos moldes de funcionalidade do Sistema BLL - Bolsa de Licitações e Leilões 

por ocasião da formalização de valores pela licitante participante sem prejuízo da prerrogativa da realização de diligência 

para sanear a ausência de informação necessária à identificação do produto ofertado; 

9.3.2. Caso a licitante seja a própria fabricante do produto ou em sua razão social haja elementos que possam inferir a 

identificação da mesma, esta deverá inserir o termo “MARCA PRÓPRIA” no campo reservado à indicação da marca, vedada 

a utilização do termo “SIMILAR”; 

 

9.4. O objeto deverá ser apresentado em total conformidade com as especificações contidas neste edital e seus anexos; 

 

9.5. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão; 

 

9.6. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

  

9.7. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no 

sistema eletrônico; 

 

9.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento de proposta; 

 

9.9. A proposta da licitante melhor classificada somente será disponibilizada para avaliação do(a) pregoeiro(a)  e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

9.10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA 

 

9.10.1 A proposta comercial ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 

deverá ser anexada em formato digital no campo “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES”, EXCLUSIVAMENTE, através do 

sistema BLL, devidamente preenchida na forma do ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial para fins de exame de 

aceitabilidade dos valores, no prazo MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) 

pregoeiro(a); 

 

9.10.1.1. A proposta readequada deverá, também, ser enviada em formato de texto editável (Exemplo: .doc – 

Word) com o propósito de elaboração da ata de registro de preços e do contrato. 

 

OBSERVAÇÃO: Acerca do ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, trata-se APENAS DE UM MODELO, devendo a 

licitante adequá-lo às suas qualificações e elementos para elaborar a proposta comercial.   
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10 - DO PROCESSAMENTO E  JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

10.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei Complementar nº 123/2006. 

 

10.2. O critério de julgamento será o de MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, admitindo-se como critério 

de aceitabilidade os valores máximos fixados nos itens 5 e 6 deste edital. 

 

10.3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

10.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista neste edital, passando o(a) pregoeiro(a) 

a examinar as propostas. 

 

10.5. A análise das propostas pelo(a) pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus 

anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital; 

b)  Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) produto(s) ofertado(s) com as especificações do edital; 

c) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

 

10.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 

sessão de lances. 

 

10.7. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão efetuada pela própria licitante. 

 

10.8. A cada lance ofertado, a licitante será informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

10.9. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

10.10. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 

10.11. O tipo de encerramento da fase de lances será ABERTO E FECHADO, o qual fica em disputa por 15 (quinze) minutos e 

avança automaticamente sem aviso para o período randômico que pode durar de 1 (um) segundo a 10 (dez) minutos, 
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decidido pelo sistema e, avançando posteriormente ao fechado 1 por 5 (cinco) minutos e, caso não haja lances neste 

período, avança para o fechado 2 por mais 5 (cinco) minutos. 

 

10.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances após 

negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor preço. 

 

10.13. Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço, observados os valores máximos 

fixados nesta licitação, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado 

o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

 

10.14. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta mais 

bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído o registro dos preços cotados iguais aos da licitante 

vencedora, na sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do 

sistema. 

 

10.15. Realizada a negociação, o(a) pregoeiro(a) procederá com a habilitação na forma do item 11 deste edital. 

 

10.16. Para cumprimento do item 11 deste edital, bem como no caso de pronunciamento de aceitabilidade final da 

proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e recebimento da documentação de habilitação e proposta 

ajustada. A data e horário para retomada da sessão do pregão serão comunicados pelo(a) pregoeiro(a), através do sistema, 

com antecedência mínima de 24 horas. 

 

10.17. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, será a empresa considerada vencedora por decisão 

motivada do(a) pregoeiro(a). 

 

10.18. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará as 

ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 

10.19. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-

se-á o disposto no item anterior. 

 

10.20. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas 

neste edital. 
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10.21. 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. 

 

10.22. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no 

pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

 

10.23. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

10.24. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial. 

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. As licitantes encaminharão, em formato digital, EXCLUSIVAMENTE, por meio do sistema eletrônico, a proposta 

escrita, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

 

11.1.1. As licitantes DEVERÃO encaminhar, exclusivamente por meio do sistema BLL, os documentos de habilitação exigidos 

no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura das propostas, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA; 

11.1.2. Caso haja alguma documentação que não esteja discriminada no sistema e, porventura, não esteja disponível a 

opção “outros documentos” será permitido que tais documentações sejam encaminhadas por e-mail para o endereço  

paulistapregao@gmail.com APENAS após a declaração da LICITANTE VENCEDORA da fase de lances; 

11.1.3. Em caso de falha no sistema ou impossibilidade anexação dos documentos de habilitação, será permitido o envio de 

tais documentações por e-mail, bem como de forma física apenas mediante comprovação de tal lapso para participação 

no certame. 

 

11.2. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado; 

 

11.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame; 
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11.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente 

pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato 

constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

11.3.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de TODAS as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.4.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

11.4.2. 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; 

11.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

11.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, 

emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se a licitante com filial no Estado de 

Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.4.6. 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. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

 

11.5.1.1. 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; 

11.5.1.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do licitante qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 
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Nas licitações com participação de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedores 

individuais faculta-se ao licitante, para fins de habilitação, atestar a qualificação econômico-financeira através da 

comprovação de capital social mínimo ou de patrimônio líquido, conforme preceitua o § 4º, do art. 5º do Decreto 

nº 45.140, de 19 de outubro de 2017. Se as citadas empresas participarem da Cota Principal deverão apresentar 

obrigatoriamente o patrimônio líquido. 

11.5.1.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 03 (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); 

11.5.1.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social (Acórdão TCU nº 

484/2007 – Plenário). 

11.5.1.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 

da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

11.5.1.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 

11.5.2. Comprovação do patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 

lote pertinente; 

11.5.3. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 

mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio 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; 

11.5.4. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (Processos 

Judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio; 

 

11.5.4.1. A certidão acima descrita somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou Recuperação 

Judicial da sede da licitante ou de seu domicílio contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos 

judiciais eletrônicos; 

 

11.5.5.  Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as disposições 

normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio;  
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11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

11.6.1. Comprovação através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

11.6.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor, devendo conter, 

no mínimo, as seguintes características: 

 

1) Razão Social, CNPJ e dados do contrato do órgão (ou empresa) emissor; 

2) Descrição do objeto contratado; 

3) Prazo de execução do trabalho; 

4) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. 

 

11.6.3. Não terá validade alguma o atestado emitido pelo próprio licitante ou por empresa pertencente ao mesmo grupo, 

nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 

11.6.4. Alvará de Funcionamento expedido pela fazenda Municipal ou Estadual. 

11.6.5. Comprovação da exequibilidade da proposta através de planilha, demonstrando a viabilidade dos custos (apenas em 

caso de proposta com valor percentual ZERO ou NEGATIVO). 

 

11.7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.7.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital; 

11.7.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO V deste edital; 

11.7.3. Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar, com base no inciso III do Artigo 9º da Lei nº 8.666/93, conforme 

modelo constante no ANEXO VI deste edital; 

11.7.4. Declaração de Idoneidade conforme modelo constante no ANEXO VII deste edital; 

11.7.5. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste edital. 

 

12 – DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 

12.1.  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em 

primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. O(A) pregoeiro(a) verificará 

se a licitante que apresentar o menor preço final se enquadra em uma das vedações previstas nos subitens 3.3.1, 3.3.2, 

3.3.3 e 3.3.7 deste edital, através de consulta aos seguintes websites: 
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a. efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade 

b. https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br 

 

12.2. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no item 12.1, a licitante será 

DESCLASSIFICADA, devendo o(a) pregoeiro(a) repetir este procedimento conforme sejam procedidas as convocações, de 

acordo com a ordem de classificação. 

 

12.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA DE PREÇO 

ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços para fins 

de exame de aceitabilidade do preço, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema BLL, no prazo MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) 

horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a), na forma do item 9 deste edital. 

 

12.3.1. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos necessários à 

classificação/habilitação previamente digitalizados; 

12.3.2. A licitante responsabilizar-se-á por toda a documentação encaminhada pela mesma, assumindo como verdadeiras 

suas propostas, declarações e atestados; 

12.3.3. Os arquivos encaminhados deverão estar perfeitamente legíveis; 

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

12.3.5. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo(a) pregoeiro(a) ou por membro da Comissão dos documentos 

encaminhados por e-mail, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) no sistema; 

12.3.6.  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 12.3, será desclassificada ou inabilitada do certame, 

conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

 

12.4. A sessão será suspensa para aguardo da proposta de preços e dos documentos de habilitação, cabendo ao(à) 

pregoeiro(a) 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. 

 

13 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data limite fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de 

funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através do sistema 

www.bll.org.br, cabendo ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre o requerimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis ou 48 

(quarenta e oito) horas. A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital. 

 

file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/paulistapregao@gmail.com
about:blank
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.bll.org.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 048/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 
   

  

 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  

Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 22 de 76 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

13.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, a licitante que não o fizer no 

prazo previsto no subitem anterior deste edital; 

 

13.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório; 

 

13.4 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do(a) pregoeiro(a) terá um prazo de 30 (trinta) 

minutos para fazê-lo através do sistema, manifestando sua intenção de recorrer, quando oportunizado pelo(a) pregoeiro(a), 

com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados 

ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente; 

 

13.5 A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a 

preclusão do direito de recurso; 

 

13.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente; 

 

13.7 Os recursos contra decisões do(a) pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo; 

 

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

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

14.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a 

adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.  

 

14.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.  

 

15 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. Homologada a licitação, a Administração, convocará o licitante classificado em primeiro lugar e, se for o caso, os 

demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos 

propostos, para assinatura da ata de registro de preços resultante deste certame, sendo documento vinculativo 

obrigacional; 

 

15.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar a ata de registro de preços, bem como o contrato, sem 

justificativa por escrito, o(a) pregoeiro(a), sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste edital e no 
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art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, respeitada a ordem de 

classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar a respectiva licitante 

vencedora, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da ata de registro de preços. 

 

15.3. Publicada na Imprensa Oficial, a ata de registro de preços terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme 

disposto no artigo 10 do Decreto n.º 3.931/2001. 

 

15.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor 

beneficiário do registro, preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

16 – DO ÓRGÃO GESTOR E DOS PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS  

 
16.1. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão gestor e único participante da ata de registro de preços. 

 

16.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

17 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA  

 

17.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

17.2. A Administração convocará formalmente o licitante classificado em primeiro lugar, informando local, data e hora para 

a reunião e assinatura da ata de registro de preços. 

 

17.2.1. O prazo para que o licitante classificado em primeiro lugar compareça, após ser convocado, poderá ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador. 

 

18 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

18.1.  A vigência da ata de registro de preços proveniente deste pregão será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 

assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato em Diário Oficial, tendo início e vencimento em dia de 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. Obrigando-se o FORNECEDOR a garantir o objeto pelo prazo 

referido. 
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19 – DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

19.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 7.982/2013; 

 

19.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 

 

19.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

19.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

19.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 
19.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
20.1. À Secretaria Municipal de Educação, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

20.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

20.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

20.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

20.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

20.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preços; 
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20.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preços. 

 

21 – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

21.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

21.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

21.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

21.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

21.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

21.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

22 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

22.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao patrimônio público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em 

relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados; 

i) Não cumprir as obrigações constantes da ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 
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n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta ata, caso não 

aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 

8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia 

da publicação. 

 

22.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto deste edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente comprovado. 

 

24 – DO CONTRATO 

 

24.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

contrato. 

 

24.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por procurador 

habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

24.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 

 

24.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o 

objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

24.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do 

termo de contrato. 
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25 – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

25.1. A conratada deverá apresentar no ato da assinatura do contrato relação da rede de postos de abastecimento de 

combustíveis credenciados que atende ao Município e Região Metropolitana do Recife, cidades do interior do Estado de 

Pernambuco e nas capitais do nordeste do país, equipados para aceitar transações com o cartão dos veículos e dos usuários 

do sistema, conforme discriminação abaixo: 

 
 

REGIÃO BAIRRO 

Região 1 Boa Vista, Cabanga, Coelhos, Ilha do Leite, Ilha Joana Bezerra, Paissandu, Recife, Santo 
Amaro, Santo Antônio e São José. 

Região 2 Arruda, Beberibe, Cajueiro, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Peixinhos, 
Rosarinho e Torreão. 

Região 3 Aflitos, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, 
Guabiraba, Jaqueira, Macaxeira, Mangabeira, Nova Descoberta, Parnamirim e Tamarineira. 

Região 4 Caxangá, Cidade Universitária, Cordeiro, Engenho do Meio, Ilha do Retiro, Iputinga, 
Madalena, Prado, Torre, Torrões e Várzea. 

Região 5 Afogados, Areias, Barro, Bonji, Caçote, Coqueiral, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, 
Mangueira, Mustardinha, San Martin, Sancho, Tejipió e Totó. 

Região 6 Boa Viagem, Brasília Teimosa, Ibura, Imbiribeira, Ipsep, Jordão e Pina. 

Região 7 Paulista – Centro, Janga, Pau Amarelo e Jardim Paulista Baixo   

 

Região Metropolitana do Recife: Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo 
Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno e Itapissuma. 

Capitais do Nordeste e cidades pólo do Estado de Pernambuco: Caruaru, Garanhuns, Pesqueira, Arcoverde, Floresta, 
Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri, Araripina, Petrolina e Goiana, Palmares, Limoeiro. 

Obs: No mínimo 03 (três) postos em cada uma das 06 (seis) regiões do Município do Recife, 01 (um) posto em cada 
cidade da Região Metropolitana, nas cidades pólo do Estado de Pernambuco e nas capitais do Nordeste. 

 
 

25.2. A contratada deverá entregar à Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista os cartões magnéticos 

solicitados, no prazo máximo de 10(dez) dias corridos após a solicitação do pedido. 

 

26 – DO PAGAMENTO  

 

26.1. A contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital. 

 

26.2. O pagamento será efetuado mensalmente à contratada, até o 5º dia útil do mês, conforme consumo da 

CONTRATANTE, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico 

competente, comprovando a prestação dos serviços. Devendo ser considerado o valor da taxa de administração, bem como 

o tipo de combustível abastecido, a quantidade abastecida em litros, o valor cobrado por litro (preço à vista da bomba). 

 

26.2.1. Os documentos deverão ser entregues, na sede da CONTRATANTE, ao gestor do contrato, indicado pela 

CONTRATANTE. 
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26.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

27 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

27.1 Além de outras obrigações estipuladas neste edital, no contrato ou em lei, particularmente na Lei nº 8.666/1993, 

constituem obrigações da contratante;: 

 

27.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

27.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

27.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no item 11 deste Termo; 

27.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

27.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

27.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas neste termo de referência; 

27.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação 

aos termos contratuais; 

27.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

 

28 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

28.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

28.1.1. Obedecer às especificações constantes neste Termo; 

28.1.2. Responsabilizar-se pelo preenchimento da requisição fornecida no momento do abastecimento; 

28.1.3. Abastecer, exclusivamente, os veículos oficiais da Secretaria de Saúde do Paulista; 

28.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

28.1.5. Garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos, que deverão obedecer às especificações determinadas pela ANP 

Agência Nacional de Petróleo, bem como efetuar, às suas expensas, a substituição imediata de qualquer produto, 

comprovadamente, adulterado e/ou contaminado; 

28.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados 

pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  
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Implantar o Sistema em todas as bases operacionais no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da 

assinatura do Contrato; 

28.1.7. Emitir relatórios que permitam a administração e gerenciamento do objeto do contrato; 

28.1.8. Manter atualizada a relação das empresas com as quais mantenha convênio, comunicando à contratante qualquer 

acréscimo ou supressão na relação de conveniados; 

28.1.9. Capacitar e treinar os funcionários indicados pela Contratante no que se refere à operação do sistema de 

gerenciamento, controle e aquisição de abastecimento de maneira a se obter maior eficiência e eficácia na utilização do 

sistema; 

28.1.10. Fornecer a relação da rede de postos de abastecimento credenciados, equipados para aceitar as transações com 

cartões combustíveis; 

28.1.11. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo; 

28.1.12. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 

da Lei nº. 8.666/93, atualizada. 

 

29 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

29.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que 

lhe convier. 

 

29.2. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

 

29.3. A supervisão dos trabalhos por parte da contratante, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

30 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

30.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

30.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
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30.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

quando cabível. 

 

30.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 

31 – DAS PENALIDADES  

 

31.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Municipal. 

 

31.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

I. II - Multa, nos seguintes termos: 

 

a. Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b. Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% 

(dez por cento) do valor total contratado; 

c. Pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 

0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d. Pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto 

nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

31.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 

 

31.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
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que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 

 

31.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual; 

 

31.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

  

31.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

31.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

31.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

31.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

32 – DO FORO 

 

32.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta contratação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

33 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

33.1 É vedada a subcontratação, parcial ou total, do objeto contratado, não podendo a CONTRATADA transferir a outrem a 

sua execução, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

33.2. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE à luz das disposições constantes da Lei 8.666/93 e alterações, 

dos princípios do direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas que sirvam ao suprimento de 

eventuais lacunas. 
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33.3. O presente processo de licitação poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fatos 

supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 

 

33.4. Quaisquer informações ou esclarecimentos complementares que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto à 

CPL PREGÃO no local e horário indicados no preâmbulo deste edital ou pelo endereço de e-mail paulistapregao@gmail.com. 

 

33.5. 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. 

 

33.6. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerão as deste edital. 

 

33.7. As proponentes são plenamente responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

 

33.8. É facultada à CPL PREGÃO , à Procuradoria de Contratos da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, à Secretaria 

Municipal de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil ou autoridade superior, a qualquer momento, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

 

33.9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Paulista, 16 de novembro de 2021. 

 

 

 

_______________________________________                                                     ______________________________________ 

IARA RAFAELA DE AVELAR ABREU                                                                                   VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PREGOEIRA        
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO 
 

Abertura de processo licitatório visando ao Registro de Preços compreendendo a prestação de serviços de 

administração e gerenciamento de frota em rede de postos credenciados com o fornecimento de combustíveis 

automotivos (Etanol, Gasolina Comum e Óleo Diesel Comum), por meio de sistema eletrônico com cartão magnético com 

chip, para atender a demanda das Secretarias do Município do Paulista com exceção das Secretarias Municipais de Saúde e 

Educação, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades constantes neste Termo. 

 

2.  DA JUSTIFICATIVA 

 

A Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista solicita a abertura de processo para a aquisição de 

combustíveis automotivos (Etanol, Gasolina Comum e Óleo Diesel Comum), por meio de sistema eletrônico, para atender 

as necessidades da secretaria, uma vez que as referidas unidades utilizam veículos oficiais para o desenvolvimento regular 

de suas atividades, sendo o abastecimento da frota de veículos automotores é imprescindível para a execução e 

manutenção das funções das diversas secretarias do município. 

 

Para tanto, solicita-se a contratação de serviços de fornecimento de combustíveis utilizando-se o gerenciamento 

informatizado para permitir, assim, um maior controle e economia da administração. 

Desta feita, visando garantir o princípio da continuidade do serviço público, bem como a viabilização de condições 

adequadas para a realização dos serviços com maior eficiência, os quais dependem do uso de veículos oficiais, é que a 

presente contratação se faz necessária. Ressalte-se que o objeto descrito neste Termo de Referência destina-se, 

exclusivamente, ao abastecimento dos veículos oficiais da Prefeitura Municipal do Paulista. 

 

JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DE LOTE ÚNICO – Entende-se que o serviço objeto deste termo de referência, o 

gerenciamento de cartão combustível para atender as necessidades do Município do Paulista, em lote único tem por 

objetivos facilitar o gerenciamento contratual, bem como obter economia de escala, reduzindo custos para a 

Administração. De acordo com o informativo de licitações e contratações nº 147 do TCU, item 5, “É lícito o agrupamento 

em lote de itens a serem adquiridos por meio de pregão, desde que possuam a mesma natureza e que guardem relação 

entre si. O aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de contratos de 

fornecimento. 

 

CONDIÇÃO DE SERVIÇO/BEM COMUM - Trata-se de contratação de serviço comum, pois são definidos neste Termo de 

Referência por meio de especificações e padrões de qualidade que são usualmente e amplamente encontrados no mercado 

e cujas variações técnicas não influenciam no resultado da contratação. Essa classificação encontra amparo legal no 
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Parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002, bem como pelos Acórdãos do TCU nº 313/2004 – Plenário e nº 

2.594/2005 – Primeira Câmara. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

3.1. O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado pela contratada deverá constituir-se de um sistema de 

gestão integrado de pagamento do abastecimento de combustíveis, constituindo em um cartão magnético com 

chip para cada veículo. 

3.2. O sistema tecnológico deverá fornecer 01 (um) cartão magnético com chip vinculado à Secretaria Municipal de 

Segurança Cidadã e Mobilidade do Paulista, o qual permanecerá em poder do gestor do contrato, para atender os 

veículos oficiais a ela vinculados. 

3.3. Poderá o Gestor de Contrato solicitar à Contratada novos cartões vinculados, não recaindo sobre essa solicitação 

qualquer ônus para a Administração. 

3.4. Cada condutor deverá ter sua identificação validada durante a execução de qualquer operação realizada na rede 

de postos credenciados pela Contratada, sendo de sua responsabilidade a solução técnica que identifique o 

condutor do veículo no ato da operação e coíba com agilidade e segurança as eventuais utilizações não 

autorizadas. 

3.5. A empresa deverá entregar a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista os cartões 

magnéticos solicitados, no prazo máximo de 10(dez) dias corridos após a solicitação do pedido. 

3.6. Os Preços dos combustíveis deverão ser aqueles praticados pelos postos de abastecimento para compras do tipo 

à vista. 

3.7. Os cartões a serem fornecidos deverão ser personalizados com o nome da Secretaria de Segurança Cidadã e 

Mobilidade. 

3.8. No caso de impossibilidade temporária de se efetuar a transação em meio eletrônico, a rede credenciada deverá 

aceitar transações e processos de contingência para garantir a continuidade dos serviços contratados. 

3.9. Todos os processos envolvidos na execução desse objeto sejam de extração, fabricação, utilização ou descarte de 

materiais e serviços devem estar revestidos da preocupação com a sustentabilidade ambiental e totalmente de 

acordo com as imposições normativas editadas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. 

3.10. Serviços de Abastecimento 

 

3.10.1. O sistema da Contratada deverá possibilitar à contratante, a emissão de relatórios contendo no mínimo 

as seguintes informações: o cadastro completo e atualizado dos veículos, condutores e centro de custo 

(Unidade Gestora), a data e a hora do abastecimento, identificação do posto, o tipo de combustível, 

litragem abastecida, Preços totais em reais, bem como as placas do veículo, a quilometragem apontada 

em seu hodômetro, à identificação e assinatura do condutor e autorização do setor competente (setor 

de serviços gerais ou setor de atividades auxiliares). 

3.10.2. O Sistema Tecnológico Integrado viabilizará o pagamento do abastecimento de combustíveis, sendo 

que, para tal, os veículos terão seu próprio cartão magnético e cada condutor deverá ter sua 
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identificação validada durante a execução de qualquer operação realizada na rede de estabelecimentos 

credenciados pela Contratada, sendo de responsabilidade da mesma solução que iniba ou identifique 

com agilidade e segurança eventuais utilizações não autorizadas. 

3.10.3. Durante a execução do contrato, a Contratante poderá incluir ou excluir veículos conforme sua 

necessidade e conveniência. 

3.10.4. A Contratada deverá confeccionar os cartões magnéticos imprimindo em cada um a identificação da 

Contratante, o modelo e a placa do veículo. 

3.10.5. Por solicitação do Gestor do Contrato, a Contratada deverá substituir em no máximo 05 (cinco) dias 

úteis, os cartões magnéticos que: 

 

a) Tenham perdido a validade: 

b) Apresentarem defeito que impeça a sua utilização; 

c) Tenham sido extraviados. 

 

3.10.6. O sistema contratado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha em tempo real para 

gerenciamento, acompanhamento e ações pró-ativas por parte da Contratante. 

3.10.7. A recuperação e o processamento das informações relativas às operações realizadas por cada um dos 

veículos deverá ser descentralizada e automática, quando do retorno dos veículos à base da unidade. 

3.10.8. A contratante deverá estabelecer para cada veículo da sua frota um limite de utilização do cartão para o 

abastecimento que não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do Administrador do 

Contrato. Os atendimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão 

de total responsabilidade da Contratada. 

3.10.9. O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a seguir, 

independentemente da solicitação do condutor: 

 

 Identificação do posto/oficina (Nome e Endereço); 

 Identificação do veículo (placa); 

 Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 

 Tipo de Combustível (para o serviço de abastecimento); 

 A data e hora da Transação (abastecimento); 

 Quantidade de litros de combustível; 

 Valor da operação (abastecimento). 

 

3.10.10. O software de Gestão de Abastecimento, os Equipamentos Periféricos e os Cartões da CONTRATADA 

deverão compreender: 

a) registro informatizado dos dados de abastecimento disponível para consulta via WEB, propiciando 

informações da data e hora do abastecimento; 
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b) emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das 

despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos possíveis desvios em relação aos 

parâmetros adotados (Km/litro [mínimo e máximo]; intervalo de tempo entre transações; 

capacidade do tanque/veículo etc); 

c) parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das características dos 

veículos e equipamentos automotivos; 

d) o fornecimento, sem ônus para a Administração, de cartões magnéticos para cada veículo, 

devendo ainda permitir a emissão de novo cartão para os casos de perda ou extravio, cujo custo 

adicional deverá ser de responsabilidade da Contratante; 

e) o cancelamento imediato do cartão, para os casos de perda ou extravio; 

f) identificação do condutor no momento da utilização dos serviços de abastecimento por meio de 

senha pessoal; 

g) os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução 

tecnológica utilizada pela CONTRATADA, os quais deverão ser disponibilizados, se necessário, para 

a Unidade Gestora (centros de custos) sem qualquer ônus. 

 

3.11. Os bens e serviços envolvidos nesta contratação devem considerar critérios compatíveis com padrões de 

consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº. 12.305, de 2010 - Políticas Nacionais de 

Resíduos Sólidos). 

3.12. A empresa deverá apresentar no ato da assinatura do contrato relação da rede de postos de abastecimento 

de combustíveis credenciados que atende ao Município e Região Metropolitana do Recife, cidades do interior do 

Estado de Pernambuco e nas capitais do nordeste do país, equipados para aceitar transações com o cartão dos 

veículos e dos usuários do sistema, conforme discriminação abaixo: 

 
 

REGIÃO BAIRRO 

Região 1 Boa Vista, Cabanga, Coelhos, Ilha do Leite, Ilha Joana Bezerra, Paissandu, Recife, Santo 
Amaro, Santo Antônio e São José. 

Região 2 Arruda, Beberibe, Cajueiro, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Peixinhos, 
Rosarinho e Torreão. 

Região 3 Aflitos, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, 
Guabiraba, Jaqueira, Macaxeira, Mangabeira, Nova Descoberta, Parnamirim e Tamarineira. 

Região 4 Caxangá, Cidade Universitária, Cordeiro, Engenho do Meio, Ilha do Retiro, Iputinga, 
Madalena, Prado, Torre, Torrões e Várzea. 

Região 5 Afogados, Areias, Barro, Bonji, Caçote, Coqueiral, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, 
Mangueira, Mustardinha, San Martin, Sancho, Tejipió e Totó. 

Região 6 Boa Viagem, Brasília Teimosa, Ibura, Imbiribeira, Ipsep, Jordão e Pina. 

Região 7 Paulista – Centro, Janga, Pau Amarelo e Jardim Paulista Baixo   

 

Região Metropolitana do Recife: Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo 
Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno e Itapissuma. 

Capitais do Nordeste e cidades pólo do Estado de Pernambuco: Caruaru, Garanhuns, Pesqueira, Arcoverde, Floresta, 
Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri, Araripina, Petrolina e Goiana, Palmares, Limoeiro. 

Obs: No mínimo 03 (três) postos em cada uma das 06 (seis) regiões do Município do Recife, 01 (um) posto em cada 
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cidade da Região Metropolitana, nas cidades pólo do Estado de Pernambuco e nas capitais do Nordeste. 

 
4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
4.1.  Homologado o processo, será formalizada a Ata de Registro de Preços, onde constará, no mínimo, o objeto, os 

preços a serem praticados, o fornecedor e os órgãos participantes; 

4.2. A Comissão de licitação convocará o fornecedor, informando o local, data e hora para a assinatura da ata de 

registro de Preços; 

4.3. Após as assinaturas, o será providenciada a imediata publicação da Ata em Diário Oficial; 

4.4. Após assinatura da Ata de Registro de Preços, no momento oportuno e conveniente, cada órgão participante 

poderá solicitar autorização ao órgão gerenciador da ata para proceder com a extração para efetiva contratação 

da prestação dos serviços; 

4.5. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

após sua respectiva publicação; 

4.6. Na hipótese de, a empresa primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar a assinar a ata de 

registro de preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Termo de Referência, a Secretaria 

Municipal de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil convocará os demais licitantes, respeitando a ordem de 

classificação. 

 
5. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

 
5.1. A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil é o órgão gerenciador responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da ata de registro 

de preços dele decorrente, com assessoramento que considerar pertinente e, de igual forma, deverá: 

 

5.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

5.1.2. Autorizar os órgãos e entidades participantes do SRP a firmar os contratos de adesão nos quantitativos 

determinados; 

5.1.3. Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 

5.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 

5.1.5. Na gestão da ata de registro de preço, a soma dos quantitativos contratados em todos os contratos 

derivados da ata não deve superar o quantitativo máximo previsto no edital. 

 

6. DOS ÓRGAOS PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1. São participantes deste registro de preços as seguintes entidades do Município do Paulista:  

 

Gabinete do Prefeito; 

Gabinete do Vice-Prefeito; 

Ouvidoria Geral; 
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Procuradoria Geral; 

Controladoria Geral do Município; 

Secretaria Municipal de Administração; 

Secretaria Municipal de Administração das Regionais; 

Secretaria Municipal de Articulação Política; 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente; 

Secretaria Municipal de Finanças; 

Secretaria Executiva de Imprensa; 

Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres; 

Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; 

Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos; 

Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Habitação; 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude. 

 

7. PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
7.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

8. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1. A ata de registro de preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

 

9. DO VALOR ESTIMADO 

 

9.1. O valor total estimado para contratação é de R$ 1.372.315,82 (Um milhão trezentos e setenta e dois mil 

trezentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), definido conforme mapa comparativo de preços elaborado 

pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

ESPECIFICAÇÃO UNID. 
CONSUMO 

MENSAL 
CONSUMO 

ANUAL 
VALOR 
UNIT. 

VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

GASOLINA COMUM LITRO 12.500 L 150.000 L R$ 6,06 R$ 75.750,00 R$ 909.000,00 

DIESEL LITRO 7.000 L 84.000 L R$ 4,70 R$ 32.900,00 R$ 394.800,00 

ETANOL LITRO 1.000 L 12.000 L R$ 5,47 R$ 5.470,00 R$ 65.640,00 
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VALOR ANUAL PREVISTO R$ 1.369.440,00 

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO) 

-0,21% 

VALOR TOTAL ESTIMADO (PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO) R$ 1.366.564,18 

 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1. As despesas referentes ao objeto deste termo ocorrerão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS 

Órgão: 25 – Secretaria de Administração das Regionais 

Unidade: 25101 – Secretaria de Administração das Regionais – Administração Direta 

Atividade: 4032 – Manutenção e Ordenamento das Feiras e Mercados Públicos 

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 – Material de Consumo 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

Atividade: 8005 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Administração 

Elemento de Despesa: 3.3.90.3300 – Passagens de Despesas de Locomoção  

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES 

Órgão: 24 – Secretaria de Turismo, Cultura, Juventude e Esportes  

Unidade: 24101 – Secretaria de Turismo, Cultura, Juventude e Esportes – Administração Direta 

Atividade: 

2103 – Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria de Turismo, Cultura, 

Juventude e Esportes 

4053 – Promoção de Eventos e Ações Turísticas  

4316 - Promoção de Eventos, Lazer e Desporto  

4016 - Promoção de Ações Culturais 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

Órgão: 22 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente 

Unidade: 
22101 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente – 

Administração Direta 

Atividade: 
8101 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

Tecnologia e Meio Ambiente 

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 – Material de Consumo 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 
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GABINETE DO PREFEITO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

Unidade: 11.101 – Gabinete do Prefeito e Relações Institucionais – Administração Direta 

Atividade: 2002 –  

Elemento de Despesa:  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS   
CNPJ Nº 10.408.839/0001-17   

         FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNPJ Nº 02.734.679/0001-78 

Atividade: 

8106 – Gestão Administrativas das Ações da Secretaria 

4312 - Apoio e Manutenção ao Acolhimento 

2126 – Apoio e Manutenção às Ações do Conselho 

4313 – Ações de Assistência Social 

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 1.001.0000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

Órgão: 20 – Secretaria de Infraestrutura 

Unidade: 20101 – Secretaria de Infraestrutura – Administração Direta 

Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Infraestrutura 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Atividade: 2040  

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 

Subelemento:  01 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  

Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10000 – Recursos Ordinários 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Órgão: 15 – Controladoria Geral do Município  

Unidade: 15101 – Controladoria Geral do Município – Administração Direta 

Atividade: 2109 – Ações da Controladoria Geral do Município 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Órgão: 16 – Secretaria de Finanças 

Unidade: 16101 - Secretaria de Finanças – Administração Direta 

Atividade: 8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças 

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 – Material de Consumo 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Órgão: 13 – Secretaria de Assuntos Jurídicos  

Unidade: 13102 – Fundo Municipal de Defesa do Consumidor  

Programa: 1007 – Defesa dos Direitos do Consumidor  

Atividade: 4307 – Promoção da Defesa dos Direitos do Consumidor  

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 – Material de Consumo 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 

 
 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

11.1. Comprovação através de certidão (ões) e/ou Atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, que comprovem ter o licitante desempenhado atividade pertinente ou compatível com o objeto 

licitado; 

11.2. Não será (ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não 

tenha originado de contratação. 

11.3. Alvará de Funcionamento expedido pela fazenda Municipal ou Estadual. 

11.4. Comprovação da exequibilidade da proposta através de planilha, demonstrando a viabilidade dos custos 

(apenas em caso de proposta com valor percentual ZERO ou NEGATIVO). 

 

12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

12.1. No julgamento das propostas de preços obedecerão ao critério da MENOR TAXA ADMINISTRATIVA, que será 

resultante da aplicação do seguinte: menor percentual da taxa de administração pelo serviço de gerenciamento 

de frota e maior percentual de desconto aplicado sobre o valor médio da tabela de preços dos combustíveis 

(Gasolina comum, diesel e etanol), do município do Paulista, divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP. 

12.2. Será exigido que o mesmo esteja igual ou menor que o percentual de referência, ou seja, no máximo -0,21% 

(zero vrígula vinte e um por cento negativo). Será aceito o percentual igual ou menor a 0% para este serviço, 

desde que comprovada a exequibilidade da proposta. 

12.3. O percentual de desconto proposto será fixo e irreajustável durante o período da contratação. 
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12.4. Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores acima contidos neste Termo, não constituem, em 

qualquer hipótese, compromissos futuros à Administração Pública do Município do Paulista, razão pela qual não 

poderão ser exigidos nem considerados com quantidades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer 

alterações de acordo com as necessidades da Administração, sem que isso justifique qualquer indenização à 

CONTRATADA. 

 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  
13.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

 

13.1.1. Obedecer às especificações constantes neste Termo; 

13.1.2. Responsabilizar-se pelo preenchimento da requisição fornecida no momento do abastecimento; 

13.1.3. Abastecer, exclusivamente, os veículos oficiais da Secretaria de Saúde do Paulista; 

13.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

13.1.5. Garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos, que deverão obedecer às especificações 

determinadas pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, bem como efetuar, às suas expensas, a 

substituição imediata de qualquer produto, comprovadamente, adulterado e/ou contaminado; 

13.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

13.1.7. Implantar o Sistema em todas as bases operacionais no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados a partir da assinatura do Contrato; 

13.1.8. Emitir relatórios que permitam a administração e gerenciamento do objeto do contrato; 

13.1.9. Manter atualizada a relação das empresas com as quais mantenha convênio, comunicando à 

contratante qualquer acréscimo ou supressão na relação de conveniados; 

13.1.10. Capacitar e treinar os funcionários indicados pela Contratante no que se refere à operação do sistema 

de gerenciamento, controle e aquisição de abastecimento de maneira a se obter maior eficiência e 

eficácia na utilização do sistema; 

13.1.11. Fornecer a relação da rede de postos de abastecimento credenciados, equipados para aceitar as 

transações com cartões combustíveis; 

13.1.12. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas 

todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais 

como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste 

Termo; 
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13.1.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o 

inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

14.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

14.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

14.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

14.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no item 11 deste Termo; 

14.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo 

com as obrigações pré-estabelecidas; 

14.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

14.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas neste termo de referência; 

14.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

14.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações 

e condições deste objeto; 

 

15. DO PAGAMENTO 

 

15.1. A contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Termo. 

15.2. O pagamento será efetuado mensalmente à contratada, até o 5º dia útil do mês, conforme consumo da 

CONTRATANTE, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor 

técnico competente, comprovando a prestação dos serviços. Devendo ser considerado o valor da taxa de 

administração, bem como o tipo de combustível abastecido, a quantidade abastecida em litros, o valor cobrado 

por litro (preço à vista da bomba). 

15.2.1. Os documentos deverão ser entregues, na sede da CONTRATANTE, ao gestor do contrato, indicado pela 

CONTRATANTE. 

15.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 
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16. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA 
 
16.1. O contrato terá a sua vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nas hipóteses do Artigo 57 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, desde que, para o órgão ou entidade o serviço seja considerado de natureza contínua, 

contados a partir de sua assinatura e eficácia a partir da publicação em Diário Oficial. 

16.2. Convocado para assinar o contrato, o licitante vencedor deverá comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da data do recebimento da convocação, conforme artigos 62 e 64 da Lei nº 8.666/1993. 

16.3. É vedada a subcontratação do objeto deste termo, no todo ou em parte. 

16.4. A Gestão do Contrato será de responsabilidade do Setor Competente a ser indicado pela CONTRATANTE o 

qual ficará responsável pelo atesto do cumprimento do objeto firmado, assim que devidamente comprovada a 

realização das despesas, mediante a apresentação da primeira via da Nota Fiscal/Fatura; 

16.5. O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, comunicando à CONTRATADA, por escrito, e determinando o que for necessário à regularização das 

falhas e/ou defeitos observados, fixando prazo para sua adequação quando preciso; 

16.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante/gestor do contrato deverão 

ser comunicadas e/ou solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe 

convier; 

17.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

17.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 
18. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 
18.1. As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura 

do certame. 

 

19. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

19.1. A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta licitação, prestará no ato da assinatura do contrato, 

em favor da CONTRATANTE, garantia fixada 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. 

19.2. A garantia terá o seu valor atualizado nas mesmas condições previstas para o contrato e somente serão 

liberadas após a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários, por 
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parte da CONTRATADA, mediante cópias autenticadas de todos os documentos exigidos pela legislação, de cada 

um de seus empregados, referentes ao mês anterior. 

 

20. DAS PENALIDADES 

 

20.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

II. Advertência; 

III. Multa, nos seguintes termos: 

 

a. Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor 

total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b. Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 

10% (dez por cento) do valor total contratado; 

c. Pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d. Pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do 

produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da 

nota fiscal; 

e. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

20.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 2 (dois) anos. 

20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 

20.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 

correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
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20.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;  

20.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

20.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de 

multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, 

caso esta tenha sido dada em dinheiro; 

20.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 

comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

20.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

 

 

Paulista, 27 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Marcelo Maurício Gomes de Menezes 

Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil 
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ANEXO II 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DA FROTA 

 
ITEM MARCA/MODELO ANO PLACA COMBUSTÍVEL 

1.  VW/ VOYAGE 2018/2019 PDQ5830 GASOLINA/ÁLCOOL 

2.  VW/VOYAGE 2018/2018 PCY7255 GASOLINA/ÁLCOOL 

3.  VW/GOL 2018/2019 PCZ2729 GASOLINA/ÁLCOOL 

4.  VW/GOL 2019/2019 PDT8037 GASOLINA/ÁLCOOL 

5.  FIAT/TORO 2019/2019 PDF1876 GASOLINA/ÁLCOOL 

6.  FIAT/TORO 2017/2018 PDF1107 DIESEL 

7.  FIAT/TORO 2017/2018 PDB1506 DIESEL 

8.  FIAT/TORO 2020/2021 QYL4D33 DIESEL 

9.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PDF5209 GASOLINA/ÁLCOOL 

10.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PCZ8348 GASOLINA/ÁLCOOL 

11.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PCZ8388 GASOLINA/ÁLCOOL 

12.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PDF5239 GASOLINA/ÁLCOOL 

13.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 QYG1A96 GASOLINA/ÁLCOOL 

14.  NISSAN/FRONTIER 2016/2016 PDW3293 DIESEL 

15.  JEEP/RENEGADE 2020/2020 QYI1D32 GASOLINA/ÁLCOOL 

16.  JEEP/RENEGADE 2020/2020 QYI1D42 GASOLINA/ÁLCOOL 

17.  JEEP/RENEGADE 2020/2020 QYI1D82 GASOLINA/ÁLCOOL 

18.  JEEP/RENEGADE 2020/2020 QYI1C92 GASOLINA/ÁLCOOL 

19.  NISSAN/FRONTIER 2011/2011 PFJ0430 DIESEL 

20.  NISSAN/FRONTIER 2010/2011 PFK7716 DIESEL 

21.  NISSAN/FRONTIER 2010/2011 PFK6996 DIESEL 

22.  VW/ VOYAGE 2014/2015 PDF7742 GASOLINA/ÁLCOOL 

23.  VW/ VOYAGE 2014/2015 PDK9072 GASOLINA/ÁLCOOL 

24.  MITISUBISHI/PAJERO 2010/2011 PFO1503 DIESEL 

25.  MITISUBISHI/L200 2006/2006 KIO4652 DIESEL 

26.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PCZ8318 GASOLINA/ÁLCOOL 

27.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PCZ8288 GASOLINA/ÁLCOOL 

28.  YAMAHA/LANDER 250cc 2014/2015 PEC7483 GASOLINA 

29.  YAMAHA/LANDER 250cc 2014/2015 PEB8173 GASOLINA 

30.  HONDA/TORNADO 2006/2007 KKH4322 GASOLINA 

31.  HONDA/TORNADO 2006/2007 KKH8252 GASOLINA 

32.  FIAT/PÁLIO 2009/2010 JHN8903 GASOLINA/ÁLCOOL 

33.  M. BENS/COMIL P ENG. MC. ON 2014/2014 PCB8324 DIESEL 

34.  FIAT/TORO 2017/2018 PDB1506 DIESEL 

35.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PCZ8358 GASOLINA 

36.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PCZ8418 GASOLINA 

37.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PCZ8428 GASOLINA 

38.  FIAT/TORO 2021/2022 QYV2B63 GASOLINA 

39.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PDE2367 GASOLINA 

40.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PDF5089 GASOLINA 

41.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PDF5139 GASOLINA 

42.  CAMINHÃO-FORD 2016/2017 PCK7A64 DIESEL 

43.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 QYH7C66 GASOLINA 

44.  VW/GOL 2019/2019 PDE2507 GASOLINA 

45.  VW/GOL 2019/2019 PDE9618 GASOLINA 

46.  FIAT / UNO 2009/2010 KMC5144 GASOLINA 

47.  VW/GOL 2019/2019 PCB1086 GASOLINA 
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48.  VOYAGE 2019/2019 PCE2449 GASOLINA 

49.  FIAT / UNO 2017/2018 PCM9723 GASOLINA 

50.  FIAT / UNO 2017/2018 PCQ5683 GASOLINA 

51.  VW/GOL 2019/2019 PCS3459 GASOLINA 

52.  VW/GOL 2019/2019 PCS3949 GASOLINA 

53.  VW/GOL 2019/2019 PCS4049 GASOLINA 

54.  FIAT / UNO 2017/2018 PCT4653 GASOLINA 

55.  VW/GOL 2019/2019 PCT5309 GASOLINA 

56.  VW/GOL 2019/2019 PDA3829 GASOLINA 

57.  VW/GOL 2019/2019 PDB8839 GASOLINA 

58.  VW/GOL 2019/2019 PDB8939 GASOLINA/ÁLCOOL 

59.  FIAT / UNO 2018/2019 PDF0820 GASOLINA/ÁLCOOL 

60.  FIAT / UNO 2018/2019 PDF0840 GASOLINA/ÁLCOOL 

61.  HONDA/BROS 2018/2019 PDM2880 GASOLINA 

62.  VW/GOL 2019/2019 PDR8575 GASOLINA/ÁLCOOL 

63.  SAVEIRO 2019/2019 PDT8087 GASOLINA/ÁLCOOL 

64.  VOYAGE 2019/2019 PCE2499 GASOLINA 

65.  HONDA/CG 2019/2019 PCP2797 GASOLINA 

66.  FIAT/TORO 2017/2018 PDN9727 GASOLINA 

67.  VW/GOL 2019/2019 PED9618 GASOLINA 

68.  IVECO-VERTIS 90V18 2015/2015 PGV4432 DIESEL 

69.  JCB/RETROESCAVADEIRA 2018/2018 2419180 DIESEL 

70.  JCB/RETROESCAVADEIRA 2018/2018 2419275 DIESEL 

71.  JONDIRES/PATROL 2018/2018 3116 DIESEL 

72.  JONDIRES/PATROL 2018/2018 670G DIESEL 

73.  SKISPIHL/ROÇADEIRA 2018/2018 AAA-9925 DIESEL 

74.  VW/CAÇAMBA 2009/2009 KKE2165 DIESEL 

75.  VW/CAMINHAO 2005/2006 NFV2117 DIESEL 

76.  VW/CAÇAMBA 13.180 2005/2006 NFV2137 DIESEL 

77.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PDE2287 GASOLINA 

78.  VW/GOL 2019/2019 PDE2397 GASOLINA 

79.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PDE2437 GASOLINA/ÁLCOOL 

80.  VW/SAVEIRO 2019/2019 PDE2577 GASOLINA 

81.  VW/SAVEIRO 2019/2019 PDE5519 GASOLINA 

82.  VW/GOL 2019/2019 PDE5599 GASOLINA 

83.  HONDA/XRE 300cc 2019/2019 PDH8089 GASOLINA 

84.  ONIBUS 2011/2012 PFT1787 DIESEL 

85.  VW/SAVEIRO 2019/2019 PDE2577 GASOLINA/ÁLCOOL 

86.  VW/GOL 1.0L MC4 2019/2019 PDE2507 GASOLINA/ÁLCOOL 

87.  VW/GOL 1.0L MC4 2019/2019 PDE5599 GASOLINA/ÁLCOOL 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À: Prefeitura Municipal do Paulista 

 A/C: Sr.(ª) Pregoeiro(a) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para a contratação de empresa especializada em recurso tecnológico 

educacional integrado (online e off-line), para apoio didático-pedagógico em todas as áreas do conhecimento do ensino 

básico de acordo com as especificações técnicas constantes do ANEXO I – termo de referência do edital, conforme valores 

abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR 

MENSAL (R$) 

VALOR TOTAL 
PARA 12 MESES 

(R$) 

1 
Licença da solução hibrida on/off-line do 

Portal Educacional incluindo suporte 
técnico 

LICENÇA POR 
ALUNO  

17505    

2 
Licença de software da plataforma de 

jogos com realidade virtual 
LICENÇA POR 

ALUNO 
3302    

3 
Software para instalações em tablet, 

celular e/ou notebook 
LICENÇA POR 
DISPOSITIVO 

1300 
 

 ------------  

4 Treinamento de Usuário 
TREINAMENTO 
POR USUÁRIO 

1300   ------------   

5 Operação assistida - Diretor Pedagógico 
UNIDADE DE 

SERVIÇO 
TÉCNICO – UST 

1056    ------------  

6 
Operação assistida - Coordenador 

Pedagógico 

UNIDADE DE 
SERVIÇO 

TÉCNICO – UST 
2112    ------------  

7 
Operação assistida - Serviço de Suporte 

Técnico e Pedagógico Especializado 

UNIDADE DE 
SERVIÇO 

TÉCNICO – UST 
10560  -----------   

VALOR TOTAL FINAL (R$) 
 

 

 

Valor total anual após a incidência da taxa R$ (por extenso) 
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Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura. 

 

Declaramos que em nosso preço ofertado estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita execução do 

objeto, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, custos de deslocamento, encargos sociais, fiscais e  

previdenciários, impostos, taxas, combustíveis, administração, seguro e quaisquer outros insumos necessários a assegurar   

adequada execução dos serviços objeto desta contratação, conforme especificações constantes do edital e seus anexos. 

 

Declaramos que a proponente  é  uma  empresa  enquadrada  como  Microempresa  ou  Empresa  de Pequeno Porte, 

conforme Certidão de Enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

  

Declaramos que cumpriremos todas as demais condições e requisitos estabelecidos no edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 

011/2021 e seus anexos, bem como as da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/08, 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. 

 

 

 

 

 

Cidade, UF, data 

____________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 048/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no 

endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO Nº 048/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021, 

a(o) (NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF......................., sediada (o)..........(ENDEREÇO 

COMPLETO), declara(amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

REF. PROCESSO Nº 048/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

 

A empresa____________________________, inscrita no CNPJ nº______________________, por intermédio de seu (sua) 

representante legal o(a) Sr.(ª)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº___________e 

do CPF nº_____________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de habilitação no processo supracitado, a inexistência no 

quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal do Paulista-

PE, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes 

políticos. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

REF. PROCESSO Nº 048/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

 

 

A empresa_________________, inscrita no CNPJ nº______________________, por intermédio de seu (sua) representante 

legal o (a) Sr.(a)______________________________portador da Carteira de Identidade n.º______________, vem, pela 

presente, declarar que, sob as penalidades cabíveis, não pesam contra si os efeitos das sanções previstas nos incisos III e IV, 

do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, e que não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar e 

contratar com a Administração Pública,  bem como se compromete a comunicar qualquer fato superveniente à entrega dos 

documentos para habilitação acerca de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública e de fato que venha a 

alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, capacidade técnica, à regularidade fiscal e capacidade econômico-

financeira, segundo exposto na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO X 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

REF. PROCESSO Nº 048/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

 

CNPJ/CPF:  

RAZÃO SOCIAL/NOME:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

MUNICÍPIO:  

SIGLA:   

UP:  

CEP:  

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

CONTA CORRENTE Nº:  

CÓD. DO BANCO:  

 

NOME/Nº AGÊNCIA:  

NOME DO REPRESENTANTE 
QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

 

CARGO QUE OCUPA:  

ESTADO CIVIL:  

RG Nº:  

CPF Nº:  

NACIONALIDADE:  

PROFISSÃO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

 
 
 
 
 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO Nº 048/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 

                                              

De um lado a Secretaria Municipal Educação, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/N, Centro, Paulista/PE, 

representada pela Secretária, Srª Jaqueline Moreira da Silva, brasileira, divorciada, professora, portadora da Cédula de 

Identidade n° 2399234 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 416.495.914-20, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, 

neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF 

nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominada 

CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços visando 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECURSO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL INTEGRADO (ONLINE E OFF-

LINE), PARA APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO BÁSICO, 

consubstanciado nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 

Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 7.892/2013, bem como 

pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS, publicada em Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas 

cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. 

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão Eletrônico do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, mediante sistema de registro de preços elaborado pela pregoeira e equipe, instituída por meio da Portaria 

nº 1955/2021 do dia 25/08/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integra a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 

 

a) Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2021, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECURSO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL INTEGRADO (ONLINE 

E OFF-LINE), PARA APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO 
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BÁSICO, ABRANGENDO OS COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA PARA OS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NA MODALIDADE 

REGULAR E EJA) e todos os seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta ata de registro de preços a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECURSO 

TECNOLÓGICO EDUCACIONAL INTEGRADO (ONLINE E OFF-LINE), PARA APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EM TODAS AS 

ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO BÁSICO, ABRANGENDO OS COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA PARA OS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (NA MODALIDADE REGULAR E EJA), de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades.  

 

2.2. O sistema de registro de preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I 

do edital e nesta ata de registro de preços, podendo a Administração promover a execução em unidades de acordo com 

suas necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)  

 

3.1. Os preços registrados, conforme proposta comercial do FORNECEDOR REGISTRADO são os seguintes: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR 

MENSAL (R$) 

VALOR TOTAL 
PARA 12 MESES 

(R$) 

1 
Licença da solução hibrida on/off-line do 

Portal Educacional incluindo suporte 
técnico 

LICENÇA POR 
ALUNO  

17505    

2 
Licença de software da plataforma de 

jogos com realidade virtual 
LICENÇA POR 

ALUNO 
3302    

3 
Software para instalações em tablet, 

celular e/ou notebook 
LICENÇA POR 
DISPOSITIVO 

1300 
 

 ------------  

4 Treinamento de Usuário 
TREINAMENTO 
POR USUÁRIO 

1300   ------------   

5 Operação assistida - Diretor Pedagógico 
UNIDADE DE 

SERVIÇO 
TÉCNICO – UST 

1056    ------------  

6 
Operação assistida - Coordenador 

Pedagógico 

UNIDADE DE 
SERVIÇO 

TÉCNICO – UST 
2112    ------------  
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7 
Operação assistida - Serviço de Suporte 

Técnico e Pedagógico Especializado 

UNIDADE DE 
SERVIÇO 

TÉCNICO – UST 
10560  -----------   

VALOR TOTAL FINAL (R$) 
 

 
 

3.2. O valor total da presente ata é de R$_________________. 

 

3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, 

porventura, possam recair sobre o fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente ata de registro de preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 

termos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o 

objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo fazê-lo por meio de outra 

licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR 

REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência do fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, 

garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

5.1. Compete à Secretaria de Educação as atribuições de coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das 

atividades contidas neste edital e seus anexos, bem como fiscalizar o contrato nos aspectos técnicos e administrativos. 

 

5.2. Preposto: 

 

5.2.1. Para a coordenação dos serviços e para a gestão administrativa do CONTRATO, em conformidade com o Art. 68 da 

Lei 8.666/1993, a CONTRATADA deverá indicar um representante administrativo e um eventual substituto. 

 

5.3. Equipe Técnica da CONTRATADA: 

 

5.3.1. São os profissionais envolvidos diretamente na prestação dos serviços objeto desta ata. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

6.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma, quantidade e qualidade pactuada, a partir da data de 

assinatura do CONTRATO, preferencialmente, nas instalações da CONTRATANTE; 

 

6.2. A disponibilização do Datacenter será iniciada em até 5 (cinco) dias após a data de assinatura do contrato, e deverá 

estar em plena operação, em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos, em até 30 (trinta) dias após a 

data de assinatura do contrato. 

 

6.2.1. O detalhamento da execução dos serviços objeto desta ata está disponibilizado no termo de referência (ANEXO I do 

edital de licitação). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento referente aos serviços se dará, num prazo de até 15 (quinze) dias a contar do atesto do documento fiscal, 

e nas seguintes formas: 

 

7.1.1. Para as licenças da solução híbrida e do software da plataforma de jogos com realidade virtual será feito de forma 

mensal durante a vigência contratual, de acordo com a quantidade de licenças fornecidas e o valor contido na proposta da 

CONTRATADA; 

7.1.2. Para as licenças de tablet´s e notebook´s após a disponibilização das licenças para instalação e configuração nos 

dispositivos e apresentação da nota fiscal. 

 

7.2. O pagamento referente aos serviços de treinamento será efetuado durante a vigência do contrato com levantamento 

mensal da quantidade de usuários treinados constante na nota fiscal emitida; 

 

7.3. O pagamento referente aos serviços de operação assistida será efetuado de forma mensal após a entrega do relatório 

de acompanhamento dos resultados e a execução dos serviços com as respectivas UST consumidas e após a apresentação 

de relatórios; 

 

7.4. A documentação de cobrança não aceita pelo CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para a devida correção, 

com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização; 

 

7.5. Será permitido o reajuste do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, após a 

assinatura do contrato, na forma estabelecida no art. 40, inciso XI da Lei nº 8.666/1993; 

 

7.6. A repactuação obedecerá aos preços praticados no mercado e, no que couberem, às instruções baixadas pelo Poder 

Executivo; 
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7.7. O reajuste será precedido da apresentação, pela CONTRATADA, da demonstração analítica da variação efetiva dos 

custos de produção, mediante planilhas de composição dos custos utilizados na formação de preços; 

 

7.8. Caberá à CONTRATADA efetuar os cálculos relativos ao reajuste e submetê-los à aprovação do CONTRATANTE, que 

analisará a proposta e decidirá sobre sua pertinência. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. É responsabilidade do CONTRATANTE a manutenção das condições necessárias para a realização dos serviços por parte 

da CONTRATADA em estrita concordância com os termos das leis aplicadas às contratações públicas e as especificações 

técnicas contidas no edital e seus anexos, especialmente para: 

 

8.1.1. Nomear e destacar equipe composta por servidores que detenham conhecimento do negócio e dos perímetros alvo 

do projeto; 

8.1.2. Redefinir o prazo e cronograma dos serviços, em conjunto com a CONTRATADA, caso alguma situação estratégica 

venha causar impacto nas atividades; 

8.1.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas sobre o ambiente a ser utilizado na prestação dos 

serviços pela CONTRATADA; 

8.1.4. Permitir, durante a vigência do CONTRATO, o acesso a equipamentos, instalações, documentos e informações 

solicitadas para a execução do projeto para os representantes ou prepostos da CONTRATADA, desde que devidamente 

identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE; 

8.1.5. Aprovar os documentos correspondentes aos produtos finais; 

8.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com os valores estabelecidos no contrato; 

8.1.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 

parte da CONTRATADA; 

8.1.8. Atestar a execução dos serviços objeto deste CONTRATO por meio do setor competente. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços em estreita observância da legislação vigente para 

contratações públicas, as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas técnica e 

comercial, assumindo integralmente as seguintes obrigações: 

 

9.1.1. Participar com representante credenciado a decidir em seu nome de todas as reuniões e atividades de coordenação, 

planejamento, acompanhamento e avaliação que venham a ser convocadas pelo CONTRATANTE; 

file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/paulistapregao@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 048/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 
   

  

 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  

Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 61 de 76 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

9.1.2. Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivos de férias, 

descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidos às disposições da legislação trabalhista 

vigente; 

9.1.3. Atender às solicitações de serviços de acordo com especificações técnicas, procedimentos de controle 

administrativos e cronogramas que venham a ser estabelecidos pelo CONTRATANTE; 

9.1.4. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

9.1.5. Registrar problemas e obstáculos identificados durante a execução dos serviços e informá-los, tempestivamente e 

formalmente, ao CONTRATANTE; 

9.1.6. Tratar como confidenciais quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que tenha acesso para 

execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no CONTRATO, não podendo revelá-los ou facilitar 

sua revelação a terceiros; 

9.1.7. Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa, qualquer prestador de 

serviço cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 

disciplina da repartição ou ao interesse da Administração Pública; 

9.1.8. Em caso de necessidade de substituição de prestador de serviço, o substituto deverá manter a qualificação 

profissional do substituído e manter as exigências previstas no contrato de prestação de serviço com transparência. 

9.1.9. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no CONTRATO e nos 

instrumentos normativos que orientam a matéria; 

9.1.10. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação; 

9.1.11. Reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço; 

9.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento 

do CONTRATANTE; 

9.1.13. Responder pelas despesas decorrentes de danos de quaisquer ações, seja por sua própria culpa ou quaisquer de 

seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

de terceiros que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do CONTRATO; 

9.1.14. Manter seus funcionários ou representantes credenciados devidamente identificados quando da execução de 

qualquer serviço nas dependências do CONTRATANTE referente ao objeto contratado, determinando a estrita observação 

das normas de segurança (interna e de conduta); 

9.1.15. Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos serviços a serem executados, não 

podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de serviços extras; 

9.1.16. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de 

vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução 

dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos; 
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9.1.17. Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por 

inexecução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

10.1. É participante deste registro de preços, apenas a Secretaria Municipal de Educação do Paulista. 

 

10.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preços oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 9.488/2018; 

 

11.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 

 

11.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

11.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

11.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

11.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 
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11.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

12.1. À Secretaria Municipal de Educação, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

12.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

12.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

12.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

12.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

12.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preço; 

12.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

13.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

13.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

13.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

13.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

13.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

13.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

14.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 
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c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente 

caracterizada em relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/detentor da ata, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem 

ao registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 

nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, 

nos termos da Lei nº 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço 

registrado após 01 (um) dia da publicação.  

 

14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto desta ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

  

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no mercado. 

 

15.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta ata e iniciar outro processo licitatório. 
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15.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da ata serão publicados na imprensa 

oficial e divulgados em meio eletrônico.  

 

15.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 

no mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

15.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá cancelar o 

registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e 

adjudicação para esse fim.  

 

15.3. Durante o período de validade da ata de registro de preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  

 

15.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre 

mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da ata de registro de preços.  

 

15.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente ata.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

1.1.16.1 A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o 

reconhecimento dos direitos da Administração, de acordo com o disposto nos Art. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

1.2. 

1.3.16.2. Ainda em caso de inexecução total ou parcial dos serviços, o CONTRATANTE poderá aplicar as sanções previstas no 

Art. 87 da Lei n° 8.666/93. 

1.4. 

1.5.16.3. Sempre que houver quebra dos Níveis Mínimos de Serviço, o CONTRATANTE emitirá ofício de notificação à 

CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar as justificativas. 

1.6. 

1.7.16.4. Caso não haja manifestação da CONTRATADA dentro desse prazo ou caso o CONTRATANTE entenda serem 

improcedentes as justificativas, será iniciado processo de aplicação da multa prevista, conforme o nível de serviço 

transgredido. 

1.8. 

1.9.16.5. A cada ocorrência, conforme definido abaixo, registrada através de notificação, resultante de erro ou falha na 

execução de serviço de responsabilidade da CONTRATADA e na qual se configure sua culpabilidade, será anotada a devida 

pontuação. 
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1.10.16.6. Ocorrências na prestação de serviços 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PONTOS 

1. 

Sempre que um chamado, classificado como Severidade “1” ou “2”, não for encerrado no prazo 

fixado pelas partes, comprovada culpa ou dolo da CONTRATADA, após tolerância de, até, 4 (quatro) 

horas subsequentes. 

5 

2. Deixar de disponibilizar novas versões do sistema. 5 

3. 
Divulgação não autorizada sobre todo e qualquer assunto de interesse do INTO ou de terceiros de 

que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato. 
10 

4. Deixar de entregar os produtos/serviços previstos na Ordem de Serviço no prazo estipulado. 10 

5. Deixar de atender os requisitos dos Níveis de Serviços previstos em Contrato. 5 

 

 

1.11.16.7. Faixa de Pontuação – Penalidades 

1.12. 

 

FAIXA DE PONTUAÇÃO PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA DE MULTA 

Até 5 Advertência 

6-10 0,3% por fração 

11-20 0,6% por fração 

21-30 0,9% por fração 

Acima de 30 2% por fração 

 

 

1.13.16.8. A pontuação anotada será cumulativa e, conforme a faixa de pontuação alcançada será aplicado o percentual de 

multa ou advertência. 

1.14. 

1.15.16.9. O percentual de penalidade será calculado sobre o valor da referida O.S. e descontado desse mesmo valor. 

1.16. 

1.17.16.10. A CONTRATADA estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 

injustificada em assinar o contrato. O valor da multa deverá ser recolhido no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos, 

contados da comunicação oficial. 

 

1.18.16.11.A rescisão por inexecução contratual será precedida de punição com multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total do contrato. 

1.19. 
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16.12. Qualquer penalidade aplicada será precedida do contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 

para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, ORGÃO 

GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

 

 

Srª Jaqueline Moreira da Silva                                                                                                         Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretária Municipal de Educação                   
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ____/2021 

 

CONTRATO PARA RECURSO TECNOLÓGICO 

EDUCACIONAL INTEGRADO (ONLINE E OFF-LINE), 

PARA APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EM TODAS AS 

ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO BÁSICO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA 

DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E, DO OUTRO 

LADO A EMPRESA ___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

 

De um lado a Secretaria Municipal de Educação, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/N, Centro, Paulista/PE, 

representada pela Secretária, Srª Jaqueline Moreira da Silva, brasileira, divorciada, professora, portadora da Cédula de 

Identidade n° 2399234 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 416.495.914-20, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, 

neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF 

nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominada 

CONTRATADA.., têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 048/2021, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021, da proposta de preços da 

contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente 

cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 

7.892/2013, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no 

pregão para registro de preços, e da ata publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com 

observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os 

preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão 
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eletrônico do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, mediante SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS elaborado pela pregoeira e 

equipe, instituída por meio da Portaria nº 1955/2021 do dia 25/08/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECURSO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL INTEGRADO 

(ONLINE E OFF-LINE), PARA APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO DO 

ENSINO BÁSICO, ABRANGENDO OS COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 

CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA PARA OS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NA 

MODALIDADE REGULAR E EJA), com todos os seus anexos; 

b) Ata de Registro de preços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECURSO TECNOLÓGICO 

EDUCACIONAL INTEGRADO (ONLINE E OFF-LINE), PARA APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EM TODAS AS ÁREAS DO 

CONHECIMENTO DO ENSINO BÁSICO, ABRANGENDO OS COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA, 

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA PARA OS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NA 

MODALIDADE REGULAR E EJA), de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em conformidade com o 

termo de referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária: _________________________.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ ( _____________________), conforme proposta da 

contratada e seguinte descrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR 

MENSAL (R$) 

VALOR TOTAL 
PARA 12 MESES 

(R$) 

1 
Licença da solução hibrida on/off-line do 

Portal Educacional incluindo suporte 
técnico 

LICENÇA POR 
ALUNO  

17505    
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2 
Licença de software da plataforma de 

jogos com realidade virtual 
LICENÇA POR 

ALUNO 
3302    

3 
Software para instalações em tablet, 

celular e/ou notebook 
LICENÇA POR 
DISPOSITIVO 

1300 
 

 ------------  

4 Treinamento de Usuário 
TREINAMENTO 
POR USUÁRIO 

1300   ------------   

5 Operação assistida - Diretor Pedagógico 
UNIDADE DE 

SERVIÇO 
TÉCNICO – UST 

1056    ------------  

6 
Operação assistida - Coordenador 

Pedagógico 

UNIDADE DE 
SERVIÇO 

TÉCNICO – UST 
2112    ------------  

7 
Operação assistida - Serviço de Suporte 

Técnico e Pedagógico Especializado 

UNIDADE DE 
SERVIÇO 

TÉCNICO – UST 
10560  -----------   

VALOR TOTAL FINAL (R$) 
 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1. Compete a Secretaria de Educação as atribuições de coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das 

atividades contidas neste edital e seus anexos, bem como fiscalizar o contrato nos aspectos técnicos e administrativos. 

 

6.2. Preposto: 

 

6.2.1. Para a coordenação dos serviços e para a gestão administrativa do CONTRATO, em conformidade com o Art. 68 da 

Lei 8.666/1993, a CONTRATADA deverá indicar um representante administrativo e um eventual substituto. 

 

6.3. Equipe Técnica da CONTRATADA: 

 

6.3.1. São os profissionais envolvidos diretamente na prestação dos serviços objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

7.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma, quantidade e qualidade pactuada, a partir da data de 

assinatura do CONTRATO, preferencialmente, nas instalações da CONTRATANTE; 

 

7.2. A disponibilização do Datacenter será iniciada em até 5 (cinco) dias após a data de assinatura do contrato, e deverá 

estar em plena operação, em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos, em até 30 (trinta) dias após a 

data de assinatura do contrato. 
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7.2.1. O detalhamento da execução dos serviços objeto deste contrato está disponibilizado no termo de referência (ANEXO 

I do edital de licitação). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. É responsabilidade do CONTRATANTE a manutenção das condições necessárias para a realização dos serviços por parte 

da CONTRATADA em estrita concordância com os termos das leis aplicadas às contratações públicas e as especificações 

técnicas contidas no edital e seus anexos, especialmente para: 

 

8.1.1. Nomear e destacar equipe composta por servidores que detenham conhecimento do negócio e dos perímetros alvo 

do projeto; 

8.1.2. Redefinir o prazo e cronograma dos serviços, em conjunto com a CONTRATADA, caso alguma situação estratégica 

venha causar impacto nas atividades; 

8.1.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas sobre o ambiente a ser utilizado na prestação dos 

serviços pela CONTRATADA; 

8.1.4. Permitir, durante a vigência do CONTRATO, o acesso a equipamentos, instalações, documentos e informações 

solicitadas para a execução do projeto para os representantes ou prepostos da CONTRATADA, desde que devidamente 

identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE; 

8.1.5. Aprovar os documentos correspondentes aos produtos finais; 

8.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com os valores estabelecidos no contrato; 

8.1.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 

parte da CONTRATADA; 

8.1.8. Atestar a execução dos serviços objeto deste CONTRATO por meio do setor competente. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços em estreita observância da legislação vigente para 

contratações públicas, as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas técnica e 

comercial, assumindo integralmente as seguintes obrigações: 

 

9.1.1. Participar com representante credenciado a decidir em seu nome de todas as reuniões e atividades de coordenação, 

planejamento, acompanhamento e avaliação que venham a ser convocadas pelo CONTRATANTE; 

9.1.2. Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivos de férias, 

descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidos às disposições da legislação trabalhista 

vigente; 

9.1.3. Atender às solicitações de serviços de acordo com especificações técnicas, procedimentos de controle 

administrativos e cronogramas que venham a ser estabelecidos pelo CONTRATANTE; 
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9.1.4. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

9.1.5. Registrar problemas e obstáculos identificados durante a execução dos serviços e informá-los, tempestivamente e 

formalmente, ao CONTRATANTE; 

9.1.6. Tratar como confidenciais quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que tenha acesso para 

execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no CONTRATO, não podendo revelá-los ou facilitar 

sua revelação a terceiros; 

9.1.7. Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa, qualquer prestador de 

serviço cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 

disciplina da repartição ou ao interesse da Administração Pública; 

9.1.8. Em caso de necessidade de substituição de prestador de serviço, o substituto deverá manter a qualificação 

profissional do substituído e manter as exigências previstas no contrato de prestação de serviço com transparência. 

9.1.9. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no CONTRATO e nos 

instrumentos normativos que orientam a matéria; 

9.1.10. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação; 

9.1.11. Reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço; 

9.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento 

do CONTRATANTE; 

9.1.13. Responder pelas despesas decorrentes de danos de quaisquer ações, seja por sua própria culpa ou quaisquer de 

seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

de terceiros que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do CONTRATO; 

9.1.14. Manter seus funcionários ou representantes credenciados devidamente identificados quando da execução de 

qualquer serviço nas dependências do CONTRATANTE referente ao objeto contratado, determinando a estrita observação 

das normas de segurança (interna e de conduta); 

9.1.15. Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos serviços a serem executados, não 

podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de serviços extras; 

9.1.16. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem o prazo de 

vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução 

dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos; 

9.1.17. Refazer os serviços nos quais se verifiquem danos ou qualquer defeito nos materiais e métodos utilizados, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sob pena sofrer sanções por 

inexecução. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento referente aos serviços se dará, num prazo de até 15 (quinze) dias a contar do atesto do documento 

fiscal, e nas seguintes formas: 

 

10.1.1. Para as licenças da solução híbrida e do software da plataforma de jogos com realidade virtual será feito de forma 

mensal durante a vigência contratual, de acordo com a quantidade de licenças fornecidas e o valor contido na proposta da 

CONTRATADA; 

10.1.2. Para as licenças de tablet´s e notebook´s após a disponibilização das licenças para instalação e configuração nos 

dispositivos e apresentação da nota fiscal. 

 

10.2. O pagamento referente aos serviços de treinamento será efetuado durante a vigência do contrato com levantamento 

mensal da quantidade de usuários treinados constante na nota fiscal emitida.; 

 

10.3. O pagamento referente aos serviços de operação assistida será efetuado de forma mensal após a entrega do relatório 

de acompanhamento dos resultados e a execução dos serviços com as respectivas UST consumidas e após a apresentação 

de relatórios; 

 

10.4. A documentação de cobrança não aceita pelo CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para a devida correção, 

com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização; 

 

10.5. Será permitido o reajuste do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, após a 

assinatura do contrato, na forma estabelecida no art. 40, inciso XI da Lei nº 8.666/1993; 

 

10.6. A repactuação obedecerá aos preços praticados no mercado e, no que couberem, às instruções baixadas pelo Poder 

Executivo; 

 

10.7. O reajuste será precedido da apresentação, pela CONTRATADA, da demonstração analítica da variação efetiva dos 

custos de produção, mediante planilhas de composição dos custos utilizados na formação de preços; 

 

10.8. Caberá à CONTRATADA efetuar os cálculos relativos ao reajuste e submetê-los à aprovação do CONTRATANTE, que 

analisará a proposta e decidirá sobre sua pertinência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/paulistapregao@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 048/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 
   

  

 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  

Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 74 de 76 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindí-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

14.2  O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 
14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 

 
1.20.15.1. A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o 

reconhecimento dos direitos da Administração, de acordo com o disposto nos Art. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

1.21. 
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1.22.15.2. Ainda em caso de inexecução total ou parcial dos serviços, o CONTRATANTE poderá aplicar as sanções previstas no 

Art. 87 da Lei n° 8.666/93. 

1.23. 

1.24.15.3. Sempre que houver quebra dos Níveis Mínimos de Serviço, o CONTRATANTE emitirá ofício de notificação à 

CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar as justificativas. 

1.25. 

1.26.15.4. Caso não haja manifestação da CONTRATADA dentro desse prazo ou caso o CONTRATANTE entenda serem 

improcedentes as justificativas, será iniciado processo de aplicação da multa prevista, conforme o nível de serviço 

transgredido. 

1.27. 

1.28.15.5. A cada ocorrência, conforme definido abaixo, registrada através de notificação, resultante de erro ou falha na 

execução de serviço de responsabilidade da CONTRATADA e na qual se configure sua culpabilidade, será anotada a devida 

pontuação. 

 

1.29.15.6. Ocorrências na prestação de serviços 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PONTOS 

1. 

Sempre que um chamado, classificado como Severidade “1” ou “2”, não for encerrado no prazo 

fixado pelas partes, comprovada culpa ou dolo da CONTRATADA, após tolerância de, até, 4 (quatro) 

horas subsequentes. 

5 

2. Deixar de disponibilizar novas versões do sistema. 5 

3. 
Divulgação não autorizada sobre todo e qualquer assunto de interesse do INTO ou de terceiros de 

que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato. 
10 

4. Deixar de entregar os produtos/serviços previstos na Ordem de Serviço no prazo estipulado. 10 

5. Deixar de atender os requisitos dos Níveis de Serviços previstos em Contrato. 5 

 

1.30. 

1.31.15.7. Faixa de Pontuação – Penalidades 

1.32. 

 

FAIXA DE PONTUAÇÃO PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA DE MULTA 

Até 5 Advertência 

6-10 0,3% por fração 

11-20 0,6% por fração 

21-30 0,9% por fração 

Acima de 30 2% por fração 

file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/paulistapregao@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 048/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 
   

  

 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  

Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 76 de 76 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

1.33.15.8. A pontuação anotada será cumulativa e, conforme a faixa de pontuação alcançada será aplicado o percentual de 

multa ou advertência. 

1.34. 

1.35.15.9. O percentual de penalidade será calculado sobre o valor da referida O.S. e descontado desse mesmo valor. 

1.36. 

1.37.15.10. A CONTRATADA estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 

injustificada em assinar o contrato. O valor da multa deverá ser recolhido no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos, 

contados da comunicação oficial. 

 

1.38.15.11.A rescisão por inexecução contratual será precedida de punição com multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total do contrato. 

1.39. 

15.12. Qualquer penalidade aplicada será precedida do contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

16.1. A vigência do presente contrato será de ____________ meses.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2021. 

 

 

 

 

Srª Jaqueline Moreira da Silva                                                                                                         Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretária Municipal de Educação                   
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