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PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE, através de sua Pregoeiro, designada pela Portaria nº 

043/2020, do dia 10/01/2020, torna pública a abertura da licitação na modalidade PREGÃO 

(ELETRÔNICO) Nº 004/2020, do tipo “menor preço”, por item, objetivando aquisição de 

02 (dois) Tratores Agrícolas com grade aradora, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de Salgueiro. 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto 

Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 alterada 

pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, decreto Federal nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, Decreto Municipal 036/2014  e demais normas pertinentes. 

Por força da hipótese de exceção estabelecida no art. 49, III, da Lei Complementar 

nº 123/2006, e do art. 9º, inciso II, do Decreto Estadual nº 45.140/2017, em face 

das características específicas deste mercado, justifica-se a não adoção do benefício 

a que se refere o art. 48 do referido diploma normativo. 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

ANEXO I – Especificações Detalhadas Objeto; ANEXO II – Modelo de proposta de 

preços; 

ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços. 

A licitação observará o local e horários a seguir: 

Recebimento das propostas até: 16/03/2020 às 08 (oito) horas (horário oficial de 

Brasília) 

Início da sessão de disputa de preços: 16/03/2020 às 09 (nove) horas (horário 

oficial de Brasília) 

Sistema eletrônico utilizado: COMPRASNET 

Endereço eletrônico do sistema: www.comprasnet.gov.br 

Dados para contato: 

Pregoeiro: José Ramires da Silva Barros E-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br 

Fones: (87)3871-7070 Ramal 237 

Endereço: Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – 

Salgueiro/PE. 

 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

1.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá ainda se CREDENCIAR perante o 

provedor do sistema do pregão eletrônico, através do sítio www.Comprasnet.gov.br. 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

                                            PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2020 
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credenciado na função de Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração 

Direta, disponível no Portal Eletrônico de Compras Governamentais, no endereço 

www.comprasnet.gov.br. 

1.3. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão 

pública observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.4. Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no 

Comprasnet e as constantes deste Edital e de seus Anexos, prevalecerão estas últimas. 

2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de 02 (dois) Tratores Agrícolas com grade 

aradora, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural da 

Prefeitura Municipal de Salgueiro. 

 

3. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os valores máximos para contratação são os constantes do Anexo I a este Edital. 

3.2. Os recursos financeiros para o pagamento do objeto deste Pregão correrão à 

conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

Fonte Recurso Próprio 1-01: R$ 79.136,67 
Unidade Orçamentária: 10002  
Função: 20  
Ação: 1.199   
Despesa: 1044 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00  
Fonte Convênio 16-16: R$ 245.730,00 
Unidade Orçamentária: 10002  
Função: 20  
Ação: 1.199   
Despesa: 1045 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00  
 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão (eletrônico) os interessados que atenderem a todas 

as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação. 

4.2. estiverem devidamente CADASTRADAS no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores - SICAF, de responsabilidade da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, de 

acordo com o art. 19, I, do Decreto nº 10.024/2019. 

4.3. Como requisito para a participação no Pregão (eletrônico), o 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. 

4.4. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, mesmo 

que tenham restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.5. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo 

licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas 

prerrogativas (benefícios em licitações públicas previstos na Lei Complementar nº 123/2006). 

4.6. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá ainda se CREDENCIAR perante 

o provedor do sistema do pregão eletrônico, através do sítio www.Comprasnet.gov.br. 

4.7. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.8. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.9. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade do licitante, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante. Ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Salgueiro – PE, não 

competem a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que provocados por terceiros. 

4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo, ou a inviabilidade do uso da senha, para 

imediato bloqueio de acesso. 

4.11. Ficarão impedidas de participar: 

4.11.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura 

Municipal de Salgueiro; 

4.11.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

4.11.3. Empresas ou pessoas impedidas de licitar ou contratar com o Estado de Pernambuco; 

4.11.4. Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993;                                                                                                                                                              

4.11.5. Pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não com OS (organizações 

sociais) ou OSCIP (organizações da sociedade civil de interesse público), conforme Acórdão do 

Plenário do Tribunal de Contas da União nº 746/2014, e outras entidades que, em função de 

sua natureza jurídica, não podem executar o objeto da presente licitação. 

4.11.6. Por ocasião do envio da proposta e dos documentos de habilitação, como condição 

para participação neste Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, em CAMPO 

PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, de acordo com o modelo de declaração padrão 

disponibilizado pelo referido Sistema: 

4.11.7. – que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus 

Anexos e também que cumpre plenamente os requisitos de habilitação neles 

definidos; 

4.11.8. – que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

4.11.9. – Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não 

emprega menor, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 

7º da Constituição Federal de 1988; 

4.11.10. – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno 



Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71 

 

 
 

 Prefeitura Municipal de Salgueiro  

 

porte ou equiparada, sujeitará a licitante às sanções legais, além das previstas neste Edital. 

4.11.11. - Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/06, a licitante 

deverá declarar-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, devendo, 

para tanto, apresentar documento gerado pela Receita Federal que comprove essa situação, 

podendo, as microempresas e empresas de pequeno porte, alternativamente, apresentar 

certidão expedida pela Junta Comercial que atesta a sua condição. 

4.11.12. - O próprio sistema disponibilizará a licitante a opção de declarar-se como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada (cooperativas enquadradas no art. 

34 da Lei 11.488/07 e pessoa física ou empresário individual enquadrados nas situações 

previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06). A não manifestação de enquadramento, 

quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no decaimento do direito de reclamar, 

posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei 

supramencionada. 

5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 

5.1 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do provedor do 

sistema  do pregão eletrônico, no endereço: www.Comprasnet.gov.br. 

5.2. Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá 

comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática 

de todos os demais atos inerentes ao certame. 

5.3. 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. 

5.4 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 

para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de 

compras eletrônicas utilizados nas licitações.          

5.5 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações. 

5.6 O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Administração, devidamente 

justificado. 

5.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à 

administração a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

5.8 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. 

6 PROPOSTA 

6.1 No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços expressos em moeda 

nacional, em os valores unitários, com no máximo duas casas decimais, de acordo com 

horários estabelecidos no edital do Pregão. 
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6.2 A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base nas condições definidas 

neste edital, e deverá conter: 

a) Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

b) Especificação dos preços unitários de cada item do objeto licitado, os quais serão 

totalizados automaticamente pelo sistema; 

c) Indicação de marca e modelo/referência dos produtos ofertados, às quais 

ficarão vinculadas. 

 

6.3 As exigências constantes das alíneas “c” do subitem 6.2 anterior deverão ser 

atendidas por intermédio de arquivo a ser anexado à proposta de preços nos moldes 

de funcionalidade do Sistema Comprasnet por ocasião da formalização de preços 

pelos licitantes participantes. 

 

6.4 Em caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de lances, o 

licitante que apresentar o menor preço final deverá adequar a proposta ao lance final ofertado, 

preenchendo no sistema os novos preços unitários dos itens vencedores. 

6.5 Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, transportes, fretes e quaisquer 

outros custos ou despesas que incidam sobre a prestação do objeto a ser contratado. 

6.6 Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços 

unitários e totais máximos fixados neste Edital. 

6.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 

apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis. 

6.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.9 A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data da sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante. 

6.10 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta de preços, 

solicita-se, quando do encaminhamento da proposta final escrita ou da documentação de 

habilitação, a juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 A comprovação de habilitação dos licitantes será realizada observando-se o 

procedimento a seguir: 

a) A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e 

da eventual documentação complementar especificada neste Edital; 

b) As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf 

deverão apresentar documentos que supram tais exigências; 

c) Na impossibilidade da realização da habilitação na forma das alíneas “a” e “b” 

anteriores,  o licitante com menor preço após a fase de lances deverá, no prazo de 3 (três) 

dias úteis, encaminhar os documentos de habilitação exigidos no subitem 7.2 a seguir; 

d) No caso da alínea “c” anterior, os documentos deverão ser apresentados em cópias 

autenticadas por tabelião ou autenticados por servidor da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Salgueiro a vista dos originais; 

e) Os documentos de habilitação deverão ser entregues no endereço indicado no 
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Preâmbulo deste Edital por intermédio do Correio ou portador. 

 

7.2 Para fins de habilitação neste processo, serão exigidos os seguintes documentos: 

Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 

devidamente registrados na Junta Comercial, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa 

de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, abrangendo inclusive os 

créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do 

parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

e) 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 

do  licitante; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de 

Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede 

do licitante; 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução 

Administrativa nº 1.470/2011 do TST; 

7.2.1 Qualificação Técnica 

a) Atestado (s) técnico (s) expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em papel timbrado do emissor, que comprove (m) ter a empresa licitante fornecido, 

de maneira satisfatória e a contento ou vulto similar com o objeto da presente licitação. 

7.2.2 Qualificação Econômico-Financeira 

b) Certidão negativa de falência e concordata e/ou recuperação judicial expedida dentro de 

um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de 

habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no 

documento. As Certidões que pesquisem apenas processos do Sistema de Processo Judicial 

Eletrônico (PJe) deverão vim acompanhadas de certidão de pesquisa de processos físicos. 

7.3    As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. Considera-se restrição, ensejando a aplicação do § 

1º, do art.43 da Lei Complementar Federal nº 126/2006, a não apresentação da 

referida documentação, bem como a verificação da não regularidade fiscal e 

trabalhista, pelo Pregoeiro, na sessão, por intermédio de consultas a sites oficiais. 
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7.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.1, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

7.4 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta, solicita-se a  

juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

8 PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

8.1 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 e 147/2014 e decreto Federal nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019,  Decreto Municipal 036/2014   e demais normas pertinentes. 

8.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como 

critério de aceitabilidade os preços máximos fixados no termo de referência deste edital. 

8.3 O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

8.4 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 Pregoeiro a examinar as propostas. 

8.5 A análise das propostas pela Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações e condições fixadas 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 dos demais licitantes. 

8.6 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. 

8.7 Caberá ao 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 pelo 

próprio licitante. 

8.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.9 A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

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

8.11 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 
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incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real). 

8.12 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.13 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

8.14 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.15 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

8.16 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.17 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeiro acerca da 

aceitação da proposta de menor preço. 

8.18 Em caso de empate, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, será assegurada, 

como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa, empresas de 

pequeno porte ou microempreendedor individual, cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por 

cento) superior à proposta mais bem classificada no final dos lances do pregão. 

8.19 Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) Encerrada a fase de lances no Pregão, o licitante enquadrado como microempresa, 

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificado será 

convocado para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no prazo máximo de 05 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

b) Em caso de apresentação da nova proposta, na forma da alínea “a”, será 

examinada a aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação; 

c) Não sendo apresentada nova proposta,  na  forma da alínea “a”,   ou não   

ocorrendo   a contratação, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte 

ou microempreendedor individual remanescentes que porventura se enquadrem na situação de 

empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

d) O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual. 

8.20 No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais (situação esta possível de ocorrer quando 

as empresas não oferecerem lances), será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no item. 

8.21 Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de 

aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante. 

8.22 Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas, empresas de 
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pequeno porte e microempreendedores individuais, previsto no art. 44 da Lei Complementar n° 

123/2006 proceder-se-á na forma do art. 45 do dispositivo legal mencionado. 

8.23 Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço, 

observados os valores máximos fixados nesta licitação, a Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente ao 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 pelos demais licitantes. 

8.24 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, 

será incluído, na respectiva Ata, o registro dos preços cotados iguais ao do licitante 

vencedor, na sequência de classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar 

interesse por meio do chat do sistema eletrônico utilizado. 

8.25 Realizada a negociação, a Pregoeiro procederá com a habilitação na forma do item 7 

deste Edital. 

8.26 Para cumprimento do item 7 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 pela Pregoeiro, através do Sistema, com 

antecedência mínima de 24 horas. 

8.27 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a empresa 

considerada vencedora por decisão motivada da Pregoeiro. 

8.28 Se a oferta não for aceitável ou se  o licitante desatender às exigências   habilitatórias,                                                                                                                  

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

8.29 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior. 

8.30 No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado a 

Pregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos 

necessários, quando pertinente para agilização do procedimento. 

8.31 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 

às penalidades estabelecidas neste Edital. 

8.32 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. 

8.33 No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando a 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

8.34 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. 

8.35 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 nos Diários oficiais.  

9 DILIGÊNCIA 
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9.1 A Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de 

preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários. 

9.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro(a) ou autoridade 

superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

9.3 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 de preços ou habilitação dos 

participantes, porém não documentados nos autos. 

10 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão por meio do e-mail (licitacao@salgueiro.pe.gov.br) ou entrega na Sede 

da Prefeitura       Municipal.  

10.2 A Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações em até um dia 

útil antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital. 

10.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

10.4 A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao 

licitante interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das 

propostas, podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o 

registro no “chat”. 

10.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeiro 

poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-

lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos. Os interessados ficam, 

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 

10.520, de 17/07/2002. 

10.6 Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhados por e-mail 

(licitacao@salgueiro.pe.gov.br), entregues pessoalmente à Comissão de Licitação ou 

protocolados na Sede da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE. Em todos os casos, é de 

responsabilidade do licitante interessado a escolha do meio para encaminhamento. 

10.7 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 

recurso, e a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeiro ao licitante vencedor. 

10.8 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

10.9 Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo. 

10.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.11 As razões de recursos serão dirigidas a (autoridade superior), por intermédio da 

Pregoeiro que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse 

mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado para decisão final. 

10.12 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente. 

mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br
mailto:(licitacao@salgueiro.pe.gov.br
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10.13 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 

para assinar o contrato no prazo definido neste Edital. 

11 CONTRATAÇÃO 

11.1 PRAZO DO CONTRATO 

11.1.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

11.2 FORMALIZAÇÃO 

11.2.1 A Secretaria de Desenvolvimento Rural, após a homologação do resultado da 

licitação, convocará os licitantes classificados para assinar do contrato, no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação. 

11.2.2 O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por 

igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

11.2.3 No ato de assinatura do Contrato, a pessoa designada para assinar o contrato deverá 

comprovar os necessários poderes para realização deste ato. 

11.2.4 O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão 

do instrumento de contratação. 

11.2.5 O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do  objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 

65 da Lei nº 8.666/1993. 

11.3 RESCISÃO CONTRATUAL 

11.3.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 

contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.3.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da  

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

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

fundamentada da autoridade competente. 

11.4 PAGAMENTO 

11.4.1 Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos 

exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em 

prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Município. 

11.4.2 O pagamento será efetuado após entrega dos materiais solicitados com emissão de 

Nota Fiscal mediante a entrega, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário 

responsável. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu Setor 

Financeiro do Município, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária 

para que seja efetuado o pagamento. 

11.4.3 A Secretaria de Desenvolvimento Rural verificará as hipóteses de retenção na fonte 

de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da 

CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público 

competente. 

11.4.4 A Secretaria de Desenvolvimento Rural deduzirá do montante a pagar os valores 
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correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

11.4.5 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

11.5 PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 

11.5.1 Os materiais serão entregues em conformidade com as especificações constantes 

deste Edital e da proposta da empresa vencedora. 

11.5.2 O prazo de entrega dos materiais será de no máximo 30 (trinta) dias corridos a 

partir do recebimento da ordem de forneciemento. 

11.5.3 O objeto da contratação será recebido provisória e definitivamente pela Secretaria 

de Desenvolvimento Rural, após conferência e verificação da conformidade dos produtos com 

as especificações constantes na proposta apresentada, inclusive contrato ou outro documento 

legal que comprove a garantia e suporte do produto junto ao fabricante.                                                                                            

11.5.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-            

profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

11.5.5 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser 

recusado de pronto, mediante Termo de Recusa, ficando dispensado o recebimento provisório, 

e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor; 

11.5.6 A contratada garantirá a integridade de cada unidade do equipamento fornecido, 

obrigando-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, aquele em que se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou que se apresentar danificado ou com suas 

características alteradas, em razão dos materiais empregados e de transporte, descarga, 

montagem, instalação ou outra situação que não possa ser imputada à Administração. 

11.5.7 Os produtos fornecidos deverão ser entregues na sede da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, nos dias de segunda a sexta, de 8h às 16h. 

11.5.8 Não serão aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total 

descrito na ordem de fornecimento. 

12 PENALIDADES 

12.1.O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do contrato 

administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos das 

Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02. 

12.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, o licitante ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de 

multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 

cominações legais, nos seguintes casos: 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Não mantiver a proposta    

e) Deixar de entregar documentação exigida no certame e quando esta conduta 

caracterizar fraude à licitação pública; 

f) Cometer fraude fiscal; 
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g) Fizer declaração falsa   

12.3.   A Secretaria de Desenvolvimento Rural representará a Administração sempre que 

verificar indícios de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 

12.4.     As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a 

CONTRATADA às seguintes sanções: 

I - Advertência; quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes 

da presente ata constitua falta leve, assim entendida aquela que não acarreta prejuízo 

significativo para a execução do objeto da ata; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 

0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 

cumprido, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor de referência; 

b) pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor 

contratual remanescente ainda não cumprido. 

c) pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir falhas 

na execução do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 

0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 

cumprido, por dia decorrido; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto contratual, 

entendendo-se como recusa a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) dias que se 

seguirem à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual 

remanescente ainda não cumprido; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis 

Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global 

do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento; 

III  - impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, da CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal. 

 

12.5. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 

I - Atraso injustificado na execução do contrato; 

II - Inexecução total ou parcial do contrato. 

12.6. O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será 

aplicada quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias. 

12.7. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 

12.8. O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos 

pelo CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente. 

12.9. Objetivando evitar dano ao Erário, a Administração poderá adotar medida cautelar para 

suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser 
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aplicada até o término do processo administrativo. 

12.10. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de 

defesa prévia e de interposição de recurso. 

12.11. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento 

do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

13 DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato    superveniente    

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

13.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a 

rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.   

13.3 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.4 Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua 

proposta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados, da 

data da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades 

legalmente prevista, bem como na sua desclassificação. 

13.5 A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória 

na imprensa oficial srão publicadas em diário oficial. 

13.6 Os demais atos pertinentes a esta licitação serão publicados na página da Prefeitura 

Municipal na internet (www.salgueiro.pe.gov.br) e nos diários oficiais. 

13.7 Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os 

documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Sala da 

Pregoeiro e Equipe de Apoio (sala da Comissão de Licitação), localizada na Rua Joaquim 

Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

13.8 Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 

contrato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, ou, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação 

regular, a Pregoeiro poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas 

propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade 

da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, 

observado o interesse público. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na 

internet no endereço: http://salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm, e ainda, poderá ser 

consultado e/ou retirado na sala da Comissão de Licitação, que prestarão todos os 

esclarecimentos solicitados pelos interessados             neste                               Pregão, 

estando       disponíveis     para atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Rua 

Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças, nesta Cidade ou pelo telefone (87) 3871-

7070 Ramal 237 e-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br. 

http://salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm
mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br.
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13.9    Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeiro. 

13.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Salgueiro, Estado de Pernambuco. 

Salgueiro, 21 de Fevereiro de 2020. 

 

JOSÉ RAMIRES DA SILVA BARROS 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

Secretaria de Desenvolvimento Rural 

 

                                                       TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

 

Selecionar proposta mais vantajosa para eventual contratação de empresa para fornecimento 

de   Tratores Agrícolas com grade aradora, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de Salgueiro.  

2. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que a população rural é entorno de 12.090 habitantes população está que tem 

90% voltados ao trabalho rural, população que resiste as adversidades climáticas e busca 

construir alternativas para uma convivência sustentável com o semiárido. A aquisição ora 

solicitada visa garantir este atendimento com uma programação sistemática garantindo de 

forma efetiva e permanente as condições do homem do campo das diversas comunidades 

interiorana do município, como também somar-se no apoio a outras atividades de aração de 

terras, produção de forragens e demais necessidades existentes, favorecendo a uma maior 

autonomia do produtor rural de forma a fortalecer as condições de trabalho.  

 

3. PLANILHA COM ESPECIFICAÇÃO  

 

Ite

m 

Descrição Quant. Valor 

Unitário Total 

1 

 

Trator agrícola 4x4 (tração nas 4 rodas), 

novo, ano de fabricação e modelo 2020 ou 

superior, equipado com motor diesel turbo 

de no mínimo 04 cilindros, de potência de 

mínima de 105 CV, toldo com estrutura de 

proteção contra capotamento (EPCC) rop s 

plataforma plana para o operador, direção 

hidrostática, embreagem de acionamento 

mecânico, transmissão com no mínimo 12 

velocidades à frente e 4 à ré, tomada de 

potência independente 540 rpm, sistema 

hidráulico de levante da rótula com 

capacidade mínima de 3.000 kgf, controle 

remoto independente com no mínimo 2 

válvulas, terceiro ponto, freio a discos em 

banho de óleo, tanque de combustível de 

no mínimo 90 litros, lastros dianteiros e 

traseiros, espelhos retrovisores, buzina, 

seta direcional, luz de freio, alerta de luz, 

luz de ré, faroletes auxiliares, farol de 

serviço, assento com ajuste e cinto de 

segurana, manual do operador, chave de 

rodas. Rodagem dianteira 14.9-24 ou 

maior, rodagem traseira 18.4-34 ou maior, 

R1, peus e câmaras de ar novos.  

02       

R$139.833,33 

   

R$279,666,67 
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2 Grade aradora 14 discos 28” c/ remoto. 02       

R$22.600,00 

   R$45.200,00 

          

3.1 – Valores totais de R$ 324.866,67 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e 

Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Reais); 

 

2.2 –  A contratada deve ter a ciência de que nos valores propostos estarão inclusos todos os 

custos operacionais, insumos, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

4.1. O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos constantes na 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, 

subsidiariamente, as normas da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações 

posteriores.  

 

 

 

 Para habilitar-se á referida licitação é conveniente que os licitantes apresentem os 

documentos geralmente requisitados nos processos já praticados na prefeitura de Salgueiro.  

 

6. DO PREÇO 

As máquinas e implementos serão adquiridas com recursos oriundos do Contrato de Repasse 

nº 872735/2018/OGU OPERAÇÃO/1.55.305-98 AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, firmado entre 

a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Salgueiro/PE, sendo os valores 

dos veículos definidos no referido contrato.  

  

7. OUTRAS PRESCRIÇÕES  

7.1. Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas 

condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento dos veículos licitados:  

 

a) Não serão aceitos veículos em desacordo com as especificações constantes do presente  

Termo de Referência;  

b) Os veículos deverão ser novos e estarem em perfeitas condições de uso;  

c) Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

data de abertura das propostas de preços;  

 

8. FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

8.1 Os bens/equipamentos deverão ser entregues no prazo de até 30(trinta) dias, contados 

a partir da data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, em remessa ÚNICA, no 

seguinte endereço BR 232, Km 120, Parque de Exposições – Salgueiro - PE, no horário 08:00 

as 12:00 e 13:30 as 17:30.   

 

8.2 Os bens/equipamentos serão recebidos provisoriamente logo após a entrega pelo (a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

5. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO 
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verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e 

na proposta.   

 

8.3 Os bens/equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos no prazo máximo de 15(quinze) dias, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

8.4 Os bens/equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 30(trinta) 

dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

 

8.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

8.6 Como condição de recebimento do objeto pelo órgão/entidade contratante, e posterior 

pagamento, o fornecedor deverá comprovar, no ato da entrega do material, a origem da 

mercadoria ou bem fornecido ao Município de Salgueiro, respeitados os termos da proposta 

apresentada na licitação, quando este cotar preço para marca que não seja de sua fabricação, 

mediante apresentação de nota fiscal de origem.  

 

8.7 Os equipamentos devem ser construídos totalmente em material de alta resistência e 

que não favoreça a corrosão, com acabamento superficial, evitando-se cantos vivos e, os 

parafusos de fixação, sempre que possível, devem ser em aço inoxidável.   

 

8.8 Deve-se destacar que os critérios e conceitos pré-definidos neste Termo de Referência 

têm como objetivo a obtenção da melhor relação custo-benefício para contratação deste objeto 

considerando tecnologias disponíveis no mercado, sendo que quaisquer componentes e 

dispositivos aqui não previstos deverão ser objetos de questionamento para avaliação da 

similaridade.   

 

8.9 O bem/equipamento a ser fornecido, bem como os demais componentes e acessórios 

contemplados nesta contratação, deverá ser dimensionado para regime contínuo de operação 

por - no mínimo - 08 (oito) horas por dia.  

 

8.10 A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE as normas de operação e de 

segurança dos equipamentos.   

 

8.11 Os equipamentos e seus respectivos acessórios a serem fornecidos nesta contratação 

deverão ser entregues em perfeito funcionamento nos locais indicados pela CONTRATANTE.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda:   

  

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
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constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade;   

  

9.1.2 O objeto, quando for o caso, deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 

versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;   

  

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);   

  

9.1.4. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo fixado 

neste termo de referência, o produto com avarias ou defeitos;   

  

9.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação;   

8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 6.1.7. Indicar 

preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

   

10.1. São obrigações da contratante:  

  

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;   

  

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos;   

  

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;   

  

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/ servidor especialmente designado;   

  

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.  

  

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados.  

  

11– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

  

11.1 – O fornecedor vencedor do certame apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 

02(duas) vias, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do 

material;  

  

11.2 – Após a devida conferência pelo setor competente – o pagamento será realizado no 
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prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura 

devidamente atestada ao Departamento Financeiro;  

  

11.3 – Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato só será examinada mediante apresentação de documento que comprovem, de forma 

inequívoca, a alteração de relação encargos/retribuição inicialmente pactuada.  

  

 

 
 12.1 – Os recursos para aquisição do objeto do presente Termo de Referência correrão por 

conta de dotação específica da Secretaria requisitante, conforme segue:  

  

Dotação Orçamentária:  

Fonte Recurso Próprio 1-01: R$ 79.136,67 

Unidade Orçamentária: 10002  

Função: 20  

Ação: 1.199   

Despesa: 1044 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00  

Fonte Convênio 16-16: R$ 245.730,00 

Unidade Orçamentária: 10002  

Função: 20  

Ação: 1.199   

Despesa: 1045 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00  

 
 12.1 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.   

12.2 - Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

  

 
  

13.1 - Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado por interesse das partes, por meio de Termo Aditivo, conforme 

prevista na Lei 8.666/93.  

 

Salgueiro, 14 de Fevereiro de 2020 

 

 

 ______________________________________ 

Juliano Barros 

Secretário de Desenvolvimento Rural 

Portaria: 09/2017 

 
 
 
 
 

12   .   DA FONTE DE RECURSOS:   

13   .   DAS PENALIDADES 
 

  

14   .   DA VIGÊNCIA   
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ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2020 

Pregão Eletrônico nº 004/2020 

  

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ 

(MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº ____________________, 

estabelecida no (a) ______________________________, para a prestação dos serviços 

abaixo relacionados, conforme estabelecido no Edital.  

 

Objeto: aquisição de 02 (dois) Tratores Agrícolas com grade aradora, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de 

Salgueiro 

 

 

item DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE V.UNIT. 
VLR. 

TOTAL 

       

  
  

  R$ 

 

 

Validade da Proposta:  

Prazo de execução dos serviços:  

Forma de Pagamento:  

  

 

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão 

e endereço residencial. 

 

Conta bancária: 

E-mail: 

Telefone: 

 

Local e data: 

______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 

 

 Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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                                                             ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2020 

 

CONTRATO CPL N° ____/2020 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 

VEÍCULO TIPO TRATORES AGRÍCOLAS 

COM GRADE ARADORA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO 

E A EMPRESA 

_________________________, 

CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

004/2020  

 

 

 

O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua 

Joaquim Sampaio, 279, cadastrada no C.N.P.J sob o nº 11.361.243/0001-71, através da 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, neste ato representado pelo Sr. JULIANO 

GOMES DE BARROS, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 845.409.904-20, 

residente e domiciliado nesta cidade de Salgueiro/PE, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ______________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na _____________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º ________________________________, neste ato representado por 

_____________________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

____________________, , de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a 

contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, 

Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar 123/06 e do resultado do Pregão 

Eletrônico n.º 004/202, homologado em ___/___/2020 têm entre si justo e acordado o 

seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente a aquisição de 02 (dois) Tratores Agrícolas com grade 

aradora, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural da 

Prefeitura Municipal de Salgueiro e as especificações técnicas constantes da proposta da 

CONTRATADA, que faz parte integrante deste instrumento independentemente de 

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

2.1 – Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados, no prazo de 30 (trinta) 

dias, após solicitação oficial da Secretaria, no local a ser informado pela mesma, a partir da 

assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.  

 

2.2 – Os serviços, objeto deste contrato deverá fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura 

discriminativa, contendo a especificação dos mesmos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
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3.1 – O valor Global para o fornecimento, objeto deste contrato é de R$ 

_________________ (____). 

 

3.1.1 – O valor Por Item para o fornecimento, objeto deste contrato é de R$ 

_____________ (______________) para o item ___. 

 

3.2 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da 

CONTRATADA (    ). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.3 - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após o efetivo fornecimento e 

apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo funcionário responsável do Secretaria 

de Desenvolvimento Rural 

 

3.5 – A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 

1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que 

comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser 

descontado na fatura mensal. 

 

3.6 – Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja 

em débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 

 

3.7 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar ao Setor Financeiro da 

Prefeitura Municipal de Salgueiro, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes 

documentos atualizados: 

 

I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição 

Federal em seu art. 195, § 3º; 

II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

III – Certidão de Regularidade com o FGTS.  

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita 

Federal. 

V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

3.8 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada. 

 

3.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)        I = (6/100)  I = 0,0001644 

        365                        365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

3.9.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 
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seguinte ao da ocorrência. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Pregão correrão à 

conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Fonte Recurso Próprio 1-01: R$ 79.136,67 
Unidade Orçamentária: 10002  
Função: 20  
Ação: 1.199   
Despesa: 1044 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00  
Fonte Convênio 16-16: R$ 245.730,00 
Unidade Orçamentária: 10002  
Função: 20  
Ação: 1.199   
Despesa: 1045 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00  
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

5.1 - O contrato terá vigência até 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura ou 

emissão da Nota de empenho, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se 

assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

6.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 

assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no 

Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 

 

7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por 

cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, 

devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 

(três) dias a contar do recebimento da notificação. 

 

7.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao 

dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo 

inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 

 

7.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela 

PMS-PE, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada 

cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 - Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta 
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Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA:  

8.1.1 - Fornecer os veículos, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com as 

especificações e quantitativos especificados na sua proposta.  

8.1.2 - Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a FORNECEDORA entregará 

justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será 

analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do 

fornecimento; os veículos serão entregues somente às pessoas credenciadas pela 

CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o 

objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada;  

8.1.3 - Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, 

correrão às custas exclusivamente da FORNECEDORA;  

8.1.4 - Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente aos veículos entregues; 

8.1.5 - Responder pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento exercido pelo Município;  

8.1.6 - Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que 

incidam ou venham a incidir sobre o contrato, bem como as necessárias para a completa 

execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pelo 

Município; 

8.1.7 - Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução desta Ata;  

8.1.8 - Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

8.2 - DA GARANTIA - O prazo de garantia do objeto, não poderá ser inferior a 1 (um) ano 

contado da data de emissão do termo de recebimento definitivo dos veículos (aceite);  

8.2.1 - Durante o prazo de vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios, defeitos ou 

incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para o Município, no prazo mínimo de 

05 (cinco) dias úteis;  

8.2.2 - A assistência técnica deverá ser realizada nas cidades de Salgueiro/PE ou Autorizada 

num raio não superior a 500 km;  

8.2.3 - As substituições de peças e a mão-de-obra, quando das revisões em garantia, estarão 

sujeitas às obrigações praticadas no mercado, nos termos das legislações pertinentes e 

subsidiárias;  

8.2.4 - O veículo que, no período de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento 

definitivo do veículo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente 

comprovados pela frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do 

fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. Este prazo será 

contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela concessionária, dentro do 

período supracitado;  

8.2.5 – Os veículos deverão ser entregues, com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e 

Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo 

(CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tributos, encargos sociais, e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto. Também deverão ser 

emplacados nas respectivas cidades de entrega sem qualquer ônus adicional para o Município.  

 

8.3 - DO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CASO SEJA OBRIGATÓRIO - Os veículos 

deverão ser entregues já emplacados (caso seja obrigatório) em nome da Prefeitura Municipal 

de Salgueiro, nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 

devidamente registrados no DETRAN de cidade de entrega;  

8.3.1 - Qualquer despesa com o emplacamento dos veículos será responsabilidade da 

Contratada;  

8.3.2 - Fornecer o(s) veículo(s) zero quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, 
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com o Licenciamento Veicular – CRLV em nome da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE, 

registrado no DETRAN de cada cidade de entrega e com os manuais do proprietário, de 

manutenção e de garantia;  

8.3.3 - Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de 

vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para o 

Município, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis;  

8.3.4 - Substituir, em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, o veículo que apresentar 

defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela frequência com que as 

ocorrências técnicas corretivas tenham sido realizadas nas concessionárias do fabricante, 

durante a vigência da garantia;  

8.3.5 - Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho iguais ou 

superiores as utilizadas na fabricação do veículo.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula 

Terceira deste instrumento. 

9.2 – Designar, por meio da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e 

fiscalização do fornecimento ora pactuado. 

9.3 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

9.4 - Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente 

identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, 

prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais 

e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando 

facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas 
previstas no art. 87, da Lei supra referida. 

10.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 

Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

10.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de 

qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por 

via postal, com prova de recebimento, e ainda: 

1. Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, 

mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou 

indenização; 

2. Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação 

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;  

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua 

fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 

b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato; 

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da 

CONTRATADA; 
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b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou 

alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 

 

10.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, 

desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e 

que tornem impossível o fornecimento dos veículos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, 

sofrer as seguintes sanções: 

     I – Advertência por escrito; 

II – Multa de 0,01% sobre o valor do fornecimento, por dia de atraso na entrega, sem justa 

causa, dos veículos; 

III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com o Município de Salgueiro, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de 

servidores designados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, doravante 

denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer 

ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 

 

12.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do 

processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências. 

II – acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

III – encaminhar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural os documentos que 

relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes 

a pagamento; 

 

12.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

12.4 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados pelo 

fiscal______________________________________, Servidor da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado 

e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica 

sobre qualquer título ou fundamento. 
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13.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 

definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 

porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 

cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento 
efetivamente realizado. 

 

13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações 

posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços 

apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito. 

 

13.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e 

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer 

vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente 

de trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Salgueiro, Estado de Pernambuco, como 

competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente 
Contrato, renunciando expressamente a ouro qualquer, por mais privilegiado que se configure. 

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de 

igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais 

efeitos. 

 

Salgueiro, ____ de ____________ de 2020 

 

 

___________________________________________________ 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL  

       JULIANO GOMES DE BARROS 

CONTRATANTE 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 
____________________________          _____________________________ 

CPF/MF n.º                                                  CPF/MF n.º 

 

 


