
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Rua Miguel Teixeira s/n – Centro - Barra de Guabiraba – PE - CEP: 55.690-000 -   

Fone: (81) 3758 1156 CNPJ – 10.120.962/0001-38 

 

DADOS GERAIS 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO        

 

I. REGÊNCIA LEGAL 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações  

 
II. ÓRGÃO INTERESSADO / SETOR 

PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA 
 

III. PROCESO LICITATÓRIO IV. MODALIDADE 
Nº 014/2015 CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 

 
V. OBJETO 

Credenciar empresas especializadas em prestação de serviços mecânicos com reposição de 
peças para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Barra 
de Guabiraba, conforme critérios, termos e condições estabelecidos neste edital e seus anexos. 

 
VI. VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 12 
(doze) meses, contado da assinatura do contrato, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 
8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

 

VII. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO 

DATA: Até 01 de setembro de 2015. 
LOCAL: Rua Miguel Teixeira, s/n, Centro, Barra de Guabiraba – PE. 
HORA: Das 08:00 às 13:00 horas 

 
VIII. SESSÃO DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO 

CREDENCIAMENTO 
DATA: 02 de setembro de 2015. 
LOCAL: Rua Miguel Teixeira, s/n, Centro, Barra de Guabiraba – PE 
HORÁRIO: 09:00 hs 

 
IX. SOLICITAÇÃO/ACESSO AO EDITAL 

Na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no endereço citado acima, no horário 
das 08:00 às 13:00 horas ou através do email: pregaobarra@hotmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Rua Miguel Teixeira s/n – Centro - Barra de Guabiraba – PE - CEP: 55.690-000 -   

Fone: (81) 3758 1156 CNPJ – 10.120.962/0001-38 

 
EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS  

COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

 
01.00 - PREÂMBULO 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 
 
O Município de Barra de Guabiraba, por ordem de seu Exmo. Senhor Prefeito, nos termos da 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, torna público, para conhecimento dos 
interessados que será realizado CREDENCIAMENTO, visando credenciar empresas 
especializadas em prestação de serviços mecânicos com reposição de peças para os veículos 
pertencentes a frota da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Barra de Guabiraba. É 
inexigível a licitação deste contrato, com fundamento no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, para os quais 
não é possível estabelecer critérios competitivos de julgamento. 
 
02.00 - OBJETO 

 
02.01 - O presente Chamamento Público tem por objeto credenciar empresas especializadas 

em prestação de serviços mecânicos com reposição de peças para os veículos pertencentes a frota 
da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Barra de Guabiraba, conforme especificado no 
Termo de Referência (Anexo III) deste Edital. 

 
02.02 - A empresa credenciada deverá ter oficina para prestação dos serviços, localizadas num 

raio de distância máxima de 70 (setenta) quilômetros da Sede do Município de Barra de Guabiraba. 
 

03.00 - PRAZOS 

 
03.01 - O credenciamento tem vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de 

assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da 
Administração Pública, desde que observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 e demais normas legais pertinentes. 

 
03.02 - Após a solicitação, os serviços deverão ser atendidos em no máximo 24 (vinte e quatro) 

horas. 
 

04.00 - RECURSOS FINANCEIROS 

 
04.01 - Os recursos alocados para a realização do objeto da presente licitação são oriundos das 

seguintes dotações orçamentárias: 
 

Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 03.01 – Secretaria de Administração Planejamento e Coordenação 
Programa/Atividade: 04.122.0001.2017.0000 – Manutenção das atividades administrativas. 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo 
             3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 
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Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 05.06 – Secretaria de Educação/FUNDEB 
Programa/Atividade: 12.361.0120.2201.0000 – Gestão Administrativa do Órgão 40% 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo 
             3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 15.01 – Entidade Supervisionada - FMS 
Programa: 10.122.0021.2059.0000 – Manutenção das Atividades Administ. do FMS. 
Natureza das Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo 
               3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 
 

05.00 - COMPONENTES DESTE EDITAL 

 
 05.01 - Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante: 

 
05.01.01 – Modelo de Requerimento de Credenciamento (Anexo I) 

05.01.02 - Modelo de Procuração em caso de representação por mandato (Anexo II); 

05.01.03 - Termo de Referência (Anexo III);  

05.01.04 - Modelo de Declaração de Cumprimento do inc. XXXIII do art. 7º da C.F 
(Anexo IV);  

05.01.05 - Minuta do Contrato a ser firmado entre o Município de Barra de Guabiraba 
e o(s) credenciado(s) (Anexo V); 
 

06.00 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
06.01 - Poderão participar deste credenciamento as pessoas jurídicas interessadas que atenderem 

a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 
 

06.02 - Não poderão participar: 
 

06.02.01 - pessoas jurídicas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo 
empregatício com o Contratante, respeitando o disposto no inc. III, do art. 9º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes; 
 
06.02.02 - consórcios, grupos ou agrupamentos de pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas; 
 
06.02.03 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Município de Barra de Guabiraba;  
 
06.02.04 - Pessoas jurídicas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas 
por ato do poder público, ou que estejam temporariamente impedida de participar de 
licitação e de contratar com a Administração Pública. 
 
06.02.05 - Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto 
deste Credenciamento. 
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07.00 - PERÍODO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 
07.01 - O período para recebimento do envelope contendo a documentação das pessoas jurídicas 

interessadas ocorrerá até o dia 01/09/2015, diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
sita a Rua Miguel Teixeira, s/n, Centro, Barra de Guabiraba – PE, no horário das 08:00 às 13:00, de 
segunda a sexta-feira. A abertura dos envelopes se dará em sessão pública no dia 02/09/2015 às 09:00 
horas. 

 
07.02 - O interessado que deixar de apresentar a documentação exigida no presente edital e seus 

anexos não será credenciado, porém, ainda será possível, a qualquer tempo, solicitar novo 
credenciamento, desde que estejam preenchidas todas as condições editalicias. 

 
08.00 - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

  
08.01 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em uma única via, devendo ser 

entregues em envelope lacrado, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

 
À Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba/PE 
 

DOCUMENTOS 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS 
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE BARRA DE GUABIRABA. 

NOME DA EMPRESA 
 

 
08.02 - A simples apresentação do envelope com a documentação submete o interessado às 

condições estipuladas neste Edital e seus anexos. 
 

09.00 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CREDENCIAMENTO 

 
09.01 - O interessado em ser credenciado deverá protocolar na sala da Comissão Permanente de 

Licitação o requerimento acompanhado de toda a documentação necessária para credenciamento. 
 
09.02 - Os documentos exigidos para credenciamento deverão ser apresentados em original 

cópia autenticada em cartório ou em cópia simples para ser autenticado por servidor desta entidade, 
não se aceitando documentos via ‘FAX’ e nem a apresentação de protocolo em substituição a 
documento solicitado. 

 
09.03 - O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido à Prefeitura de Barra de 

Guabiraba, contendo todas as declarações constantes no Anexo I desde edital. 
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09.04 - Para fins de habilitação neste CREDENCIAMENTO deverão as pessoas jurídicas 
interessadas apresentar os seguintes documentos: 

 
09.05 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
 09.05.01 - Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 
09.05.02 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas 
as eventuais alterações, ou se for o caso, a alteração social consolidada devidamente 
registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 
09.05.03 - Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedade 
civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e  
 
09.05.04 - Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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.  

 
 09.06 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA: 
 
09.06.01 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  
 
09.06.02 - Certidão Conjunta de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e aos 
Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal (inclui 
certidão Previdenciária desde 03/11/2014); 
  
09.06.03 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do Estado sede da 
licitante; 
 
09.06.04 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
da licitante; 
 
09.06.05 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– (FGTS), através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela 
Caixa Econômica Federal; 
 
09.06.06 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943. 
 

09.07 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII DO 
ART. 7º DA C.F.: 

 
09.08.01 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
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empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 
9.854/99).  
 

09.08 - REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO PREENCHIDO, CONFORME 
MODELO (ANEXO I). 

 
09.09 - Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da 

respectiva emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se houver 
previsão de prazo diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, 
devendo a licitante apresentar juntamente com a certidão/documento cópia da referida legislação ou 
dispositivo. 

 
09.10 - A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela licitante implicará no 

indeferimento de sua habilitação, independente das sanções cabíveis. 
 
09.11 - Os documentos exigidos para habilitação, salvo aqueles emitidos pela própria licitante, 

deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
tabelião de notas ou por membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou ainda por 
publicação em órgão de imprensa oficial, reservado à Comissão Permanente de Licitação - CPL o 
direito de exigir a apresentação dos originais, a seu critério. 

 
09.11.01 - Quando todos ou alguns dos documentos forem apresentados em fotocópia, 
sem autenticação passada por tabelião de notas, a (o) proponente deverá apresentar os 
respectivos originais à Comissão Permanente de Licitações que, após conferi-los 
procederá à sua autenticação, se for o caso. 

 
09.12 - Serão inabilitados os interessados que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, 

com emendas, rasuras ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem às exigências 
deste Edital. 
 
10.00 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
  

10.01 – No dia e horário estabelecidos no subitem 07.01 deste Edital, na presença dos 
interessados serão abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação das pessoas jurídicas. 

 
10.02 – Efetuada a avaliação e constatado o atendimento das exigências editalícias, será o 

interessado credenciado. 
 
10.03 - O credenciamento não implica no direito à contratação, a qual se dará de forma 

equânime e isonômica, mediante rotatividade entre todos os credenciados, conforme as demandas 
gerais apresentadas pelo Município de Barra de Guabiraba, atendendo as metas planejadas e 
programadas, bem como a disponibilidade financeira e orçamentária. 

 
11.00 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
11.01 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL fará divulgar o resultado do julgamento do 
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presente Chamamento Público, na forma prevista no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e demais 
normas legais pertinentes. 
 
12.00 – RECURSOS 
 

12.01 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação - CPL ou do Prefeito do Município de 
Barra de Guabiraba decorrentes da aplicação da legislação em que se fundamenta a presente licitação, 
cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos 
casos de: 

 
12.01.01 - Habilitação ou inabilitação da interessada no Credenciamento; 

12.01.02 - Anulação ou Revogação do Credenciamento. 
   

12.02 - A intimação dos atos referidos acima será feita mediante publicação na imprensa oficial, 
salvo para o caso previsto no subitem 12.01.01, se presentes os representantes das licitantes no ato em 
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada 
em Ata. 

 
12.03 - Os recursos deverão ser apresentados por escrito e protocolados na Comissão 

Permanente de Licitação, sita a Rua Miguel Teixeira s/n, Centro, Barra de Guabiraba/PE, não sendo 
aceitos recursos via postal, fax ou email. 

 
12.04 - O recurso será dirigido ao Gestor do Município de Barra de Guabiraba, por intermédio 

da Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, 
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade. 

 
12.05 - O recurso contra decisão da Comissão de Licitação não terá efeito suspensivo; 
 
12.06 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 
 
12.07 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 

sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 
 
13.00 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
13.01 - O Município de Barra de Guabiraba efetuará o pagamento das faturas, referente aos 

serviços  objeto deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrada da(s) 
Nota(s) Fiscal(ais) devidamente atestada(s) por servidor responsável na tesouraria do Município. 

 
13.02 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
13.03 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 
variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 
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14.00 - INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
 14.01 – Este Edital e seus anexos farão partes integrantes do Contrato a ser firmado entre o 
Município de Barra de Guabiraba e os credenciados, no qual ficará estabelecido que o foro da Cidade 
de Bonito será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da interpretação 
dos termos contidos no instrumento contratual. 
 

14.02 - O credenciado será convocado para assinar o instrumento de Contrato, devendo fazê-lo 
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data da convocação oficial, 
sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e demais normas 
legais pertinentes. 
 

14.03 - Quando a pessoa jurídica credenciada não assinar o termo do Contrato ou não aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo supracitado, fica facultado ao Município de Barra de 
Guabiraba aplicar as penalidades cabíveis. 

 
15.00 - RESCISÃO CONTRATUAL 
 

15.01 - Constituem motivos para a rescisão do Contrato os casos relacionados no art. 78 da Lei 
nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 
 
15.02 - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78, da 
Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, 
ao pagamento dos medicamentos fornecidos. 

 
15.03 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei nº 8.666/93 
e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 
devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 
 

16.00 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO 

 
 16.01 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas com o credenciamento 
sujeitará o Credenciado, no que couber às sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia e 
ampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes penalidades, pelo não cumprimento de quaisquer das 
obrigações assumidas com o Município quando do credenciamento, a serem graduadas segundo a 
gravidade da infração: 
 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa: no valor fixo de 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com Município 
de Barra de Guabiraba, por prazo não superior a dois anos; 

d) Cancelamento do credenciamento, decorridos 30 (trinta) dias contados da data do 
recebimento de comunicação por escrito; 
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16.02 - São causas de descredenciamento do contratado a reincidência no descumprimento de 
quaisquer das condições elencadas no presente Edital de Credenciamento do Município de Barra de 
Guabiraba/PE, no Contrato de Credenciamento, ou ainda, a prática de atos que caracterizem má-fé em 
relação ao município, apuradas em processo administrativo. 
 
17.00 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.01 – O Município de Barra de Guabiraba não está obrigado a contratar em sua totalidade 

com uma única pessoa jurídica credenciada, mas sim na quantidade que lhe interessar visando atender 
a demanda regionalizada. 

17.02 - O credenciado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase do Credenciamento. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata inabilitação 
do interessado que o tiver apresentado, ou, caso já tenha sido deferido o seu credenciamento, ocorrerá 
o cancelamento do mesmo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
17.03 - Após o deferimento da solicitação do credenciamento, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração Pública. 
 
17.04 - É facultada à Administração Pública, em qualquer fase do Credenciamento, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
17.05 - As normas que disciplinam este Credenciamento serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação do número de credenciados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 
a finalidade e a segurança do Credenciamento. 

 
17.06 – É expressamente vedado ao Credenciado a subcontratação no todo ou em parte do 

objeto do presente certame. 
 
17.07 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Município de Barra de Guabiraba, 

baseado nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 
 
17.08 – Os interessadas em obter quaisquer esclarecimentos acerca do presente chamamento 

público deverão solicitá-los por escrito, até 05 (cinco) dias úteis anteriores ao término do período de 
inscrição, através de documento assinado por seu representante legal ou procurador com poderes para 
tal (documento comprobatório devidamente anexado), devendo o mesmo ser registrado no Protocolo 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no horário das 08:00 às 13:00 horas. A Comissão 
Permanente de Licitação - CPL prestará as informações requeridas em até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da sessão inaugural acima referida. 

 
17.09 – O presente credenciamento, a juízo do Município de Barra de Guabiraba, poderá ser 

revogado por interesse público ou anulado por ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, 
assegurado aos interessados ampla defesa. 

 
17.10 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente edital, fica eleito o Foro da 

Comarca de Barra de Guabiraba/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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17.11 - O Edital completo será disponibilizado para ser consultado e/ou retirado na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, no endereço citado no preâmbulo deste Edital, no horário 
das 08:00 às 13:00 horas ou através do email: pregaobarra@hotmail.com. No caso de retirada do 
Edital na referida Comissão, a interessada deverá apresentar PEN DRIVE ou CD-ROM, a fim de que 
seja procedida sua transcrição por cópia.  

 
Barra de Guabiraba, 20 de agosto de 2015. 

 
 
 
 

Josileide Gérsica. Bento da Silva  
Presidente da CPL 
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ANEXO I  

 
MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

À PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA/PE 
 
CREDENCIAMENTO N.º 001/2015 
 
EMPRESA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
TELEFONE(S):  
E-MAIL:  
 

Tendo tido conhecimento do Aviso de Publicidade do Credenciamento em referência, a (nome 
da empresa), vem requerer seu credenciamento para realizar prestação de serviços mecânicos com 
reposição de peças para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura e Fundo Municipal de 
Saúde de Barra de Guabiraba, conforme informações contidas no edital e seus anexos. 

 
DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
• Conhece os termos do edital de credenciamento e que tomou conhecimento de todas as informações e 
condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com os quais concorda; 

• Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos no edital; 

• Não se encontra suspensa, nem declarada inidônea para participar de licitações ou contratar com 
órgão ou entidades da Administração Pública; 

• Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 

• As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras. 

 
Junta ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento nº 001/2015, 
devidamente assinada e rubricada. 
 

______________, ___ de _________ de 2015. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(Nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 

OUTORGANTE: (Qualificação (nome, endereço/razão social, etc.) 

 

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado) 

 

OBJETO: Representar a Outorgante no Chamamento Público nº 001/2015, promovido pelo 
Município de Barra de Guabiraba, através de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

 

PODERES: Apresentar documentação, participar de sessões públicas de abertura de documentação de 
habilitação, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, 
renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e 
fiel cumprimento do presente mandato. 

 

______________, ___ de _________ de 2015. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(Nome e assinatura) 
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ANEXO III 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

 1.1 Credenciar empresas especializadas em prestação de serviços mecânicos com reposição de 
peças para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Barra de 
Guabiraba. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 2.1 Tal contratação tem como fundamento a imprescindível manutenção da frota que, implicará 
diretamente no bom desempenho das atividades desenvolvidas pelo Município de Barra de Guabiraba. 
 
3. CARROS QUE COMPÕEM A FROTA: 
 

VEÍCULO/MODELO MARCA ANO PLACA 
CAMINHONETE 
AMBULÂNCIA 

FIAT DOBLÔ 2012/2013 PFS 7881 

CAMINHONETE 
AMBULÂNCIA 

FIAT DOBLÔ 2012/2013 PFS 7671 

CAMINHONETE PEUGEOT 2010/2011 PEL 0540 
MICROONIBUS FIAT DUCATO 2011/2012 PFS 6521 

UTILITÁRIO FIAT PALIO 2014/2015 OYT 2240 

UTILITÁRIO 
FIAT SIENA 

1.6 
2014 OYP 2442 

CAMINHONETE 
AMAROK CD 

VW 4X4 
2014 OYP 4855 

CAMINHONETE L200 TRITON 2013 PGQ 7216 
ÔNIBUS VW/15.190 2012 PGR 3949 
ÔNIBUS MARCOPOLO 2002 KHU 1126 

 
4. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1 Os serviços deverão ser prestados em oficinas especializadas, localizadas num raio de 
distância máxima de 70 (setenta) quilômetros da Sede do Município de Barra de Guabiraba.  

4.2 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de: 

a) mão-de-obra referente a execução de reparos, conservação e recuperação de veículos; 

b) fornecimento de peças genuínas e materiais específicos a serem utilizados na execução de 
serviços; 

c) reparos, conservação e recuperação referidos na alínea anterior. 
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4.3 Todos os materiais e ferramentas necessários para a execução do objeto do presente 
contrato serão fornecidos pela contratada. 

4.4 É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado, a utilização de pessoal e 
material para execução do serviço, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 
poderão ser transferidos para o Município de Barra de Guabiraba. 

4.5 O Município de Barra de Guabiraba reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má 
prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla 
defesa; 

4.6 O prazo de contratação do serviço será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a 
critério da administração, utilizando-se como índice de correção anual o IGP-M/FGV. 

 
5. DO ORÇAMENTO PRÉVIO E APROVAÇÃO: 
 

5.1 A cada serviço, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, um orçamento prévio que 
deverá ser por esta preparada de formas detalhada, abrangendo a marca, modelo/ano e nº de placa do 
veículo, o nome e quantidade de peças e/ou acessórios e serviços a serem executados. 

 
5.2 A CONTRATANTE, poderá recusar o orçamento, pedir revisão, comprometendo-se a 

CONTRATADA a executar e fornecer o que for aprovado. 
 
5.3 Deverá ser indicado, obrigatoriamente, no orçamento prévio, a prazo para execução dos 

serviços orçados constando a data da entrada do veículo na oficina da CONTRATADA. 
 

6. DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS: 

6.1 A substituição de peças e/ou acessórios deverá ser precedida de aprovação prévia da 
CONTRATANTE e deverá constar nome da peça, qualidade, marca, referência e modelo. 

 
6.2 Os preços propostos no orçamento serão conferidos pela CONTRATANTE através de 

pesquisa de mercado antes da aprovação do mesmo. 
 
6.3 As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser entregues à 

CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado. 
 

7. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS: 

7.1 A empresa CONTRATADA deverá oferecer os seguintes prazos mínimos de garantia dos 
serviços executados e peças substituídas: 

a) Serviços realizados e peças substituídas no motor, câmbio e diferencial: garantia mínima de 
06 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, prevalecendo o que terminar por último. 

b) Serviços de lanternagem/funilaria e pintura: garantia mínima de 12 (doze) meses  

c) Demais serviços e peças: garantia mínima de 03 (três) meses ou 5000km, prevalecendo o que 
terminar por último. 
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7.2 As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada e obedecerão ao prazo de 
garantia estipulado expressamente pelo fabricante em termo próprio e contará a partir da instalação ou 
execução do serviço. 

8. DO PRAZO DE ATENDIMENTO DE CHAMADAS: 

8.1. O prazo máximo em horas para atendimento de chamadas não poderá ser superior a 24 
(vinte e quatro) horas no município sede do licitante. 

8.2.  A licitante deverá prestar assistência local, nos veículos quando necessário. 

8.3 A locomoção dos profissionais até o local bem como o seu retorno, será de responsabilidade 
do credenciado, vedado o cômputo deste horário para fins de cobrança de hora trabalhada. 

 
9. DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS: 

 

ESPECIFICAÇÕES UNID 
QUANT 

PREF 
QUANT 

FMS 
TOTAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
SERVIÇOS 

MECÂNICOS 
VEÍCULOS LEVES 
(automóvel, utilitário, 

caminhonete e 
camioneta) 

Horas 350 300 650 R$ 60,00 
R$ 39.000,00 

 

SERVIÇOS 
MECÂNICOS 

VEÍCULOSPESADOS 
(ônibus, microônibus, 

caminhão) 

Horas 250  250 R$ 90,00 
R$ 22.500,00 

 

ESTIMATIVA DE 
GASTO COM PEÇAS 

- 60.000,00 42.000,00 - - R$ 102.000,00 

 

9.1. Manutenção Mecânica: 

a) preço por hora trabalhada para os serviços de mão-de-obra não poderá ser superior aos 
descritos acima 

b) Os valores das peças e acessórios de reposição não poderá ser superior ao valor de mercado e 
serão conferidos pela CONTRATANTE através de pesquisa de mercado antes da aprovação do 
mesmo. 

 
10. DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

10.1 É expressamente vedada à Contratada a subcontratação no todo do objeto do presente 
certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratação de parte desse objeto à(s) empresa(s) 
especializada(s), mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da Contratada sobre tal 
objeto. A subcontratação só será permitida desde que avaliada e autorizada previamente pelo 
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Contratante, sendo exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da subcontratação e atestado 
de idoneidade da subcontratada. 
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ANEXO IV 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA C.F 

 
 
CREDENCIAMENTO Nº 001/ 2015  
 
 
A empresa _________________,  inscrita no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) ______, portador (a) da  Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF 

nº_______________,  DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, 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 . 

 

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

___________________________________ 
Data 

 
 
 

______________________________ 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V  
 

MINUTA DE CONTRATO  
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA, E A 
EMPRESA ______________________________. 

 
 Minuta de contrato que firmam, como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE 
BARRA DE GUABIRABA - PE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 
10.120.962/0001-38, com sede na Rua Miguel Teixeira, s/nº, Centro, Barra de Guabiraba/PE, 
representado neste ato pelo seu prefeito, o Sr. Antônio Carlos Lopes da Silva, brasileiro, solteiro, 
inscrito no CPF sob nº 053.846.894-71, portador da Cédula de Identidade nº 7.019.413– SSP/ PE, 
residente à Rua Laurentino Santos, n.º 67, Centro, Barra de Guabiraba/PE e como CONTRATADA, a 
Empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _____________, com sede na Rua 
______________, na cidade de ___________, neste ato, legalmente representada pelo 
Sr.(a)___________ (* dados pessoais), nos termos do Processo Licitatório realizado sob a modalidade 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2015, nos termos da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes. 
   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

 
   O objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Credenciamento n° 001/2015, rege-se 
pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral 
dos Contratos e Disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

  Prestação de serviços mecânicos com reposição de peças para os veículos pertencentes a frota da 
Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Barra de Guabiraba, conforme Termo de Referência (Anexo 
III) do edital, que integra este acordo independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO ORÇAMENTO PRÉVIO E APROVAÇÃO 
 

§ 1º - A cada serviço, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, um orçamento prévio 
que deverá ser por esta preparada de forma detalhada, abrangendo a marca, modelo/ano e nº de placa 
do veículo, o nome e quantidade de peças e/ou acessórios e serviços a serem executados. 

 
§ 2º - Quando da solicitação do orçamento do serviço prévio, a CONTRATANTE determinará 

o prazo máximo para apresentação do mesmo, que não poderá exceder 72 (setenta e duas) horas. 
 
§ 3º - A CONTRATANTE, poderá recusar o orçamento, pedir revisão, comprometendo-se a 

CONTRATADA a executar e fornecer o que for aprovado. 
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§ 4º - Deverá ser indicado, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para execução dos 
serviços orçados, constando a data da entrada do veículo na oficina da CONTRATADA. Os serviços 
somente serão executados após autorização do Ordenador de Despesas, em orçamento prévio que a 
CONTRATADA se obriga a oferecer. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 

 
               O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da assinatura do 
contrato, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes 
 

§ 1º - Após a solicitação, os serviços deverão ser atendidos em no máximo 24 (vinte e quatro) 
horas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os recursos alocados para a realização do objeto da presente licitação são oriundos das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 

Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 03.01 – Secretaria de Administração Planejamento e Coordenação 
Programa/Atividade: 04.122.0001.2017.0000 – Manutenção das atividades administrativas. 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo 
             3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 05.06 – Secretaria de Educação/FUNDEB 
Programa/Atividade: 12.361.0120.2201.0000 – Gestão Administrativa do Órgão 40% 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo 
             3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 15.01 – Entidade Supervisionada - FMS 
Programa: 10.122.0021.2059.0000 – Manutenção das Atividades Administ. do FMS. 
Natureza das Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo 
               3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 
                

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS 
 

A empresa CONTRATADA deverá oferecer os seguintes prazos mínimos de garantia dos 
serviços executados e peças substituídas: 

a) Serviços realizados e peças substituídas no motor, câmbio e diferencial: garantia mínima de 
06 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, prevalecendo o que terminar por último. 

b) Serviços de lanternagem/funilaria e pintura: garantia mínima de 12 (doze) meses  

c) Demais serviços e peças: garantia mínima de 03 (três) meses ou 5000km, prevalecendo o que 
terminar por último. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Rua Miguel Teixeira s/n – Centro - Barra de Guabiraba – PE - CEP: 55.690-000 -   

Fone: (81) 3758 1156 CNPJ – 10.120.962/0001-38 

§ 1º - As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada e obedecerão ao prazo 
de garantia estipulado expressamente pelo fabricante em termo próprio e contará a partir da instalação 
ou execução do serviço. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS 
 

Manutenção Mecânica/Elétrica: 

a) preço por hora trabalhada para os serviços de mão-de-obra não poderá ser superior a R$ 
60,00 por hora para veículos leves e R$ 90,00 por hora para veículos pesados. 

b) Os valores das peças e acessórios de reposição não poderá ser superior ao valor de mercado e 
serão conferidos pela CONTRATANTE através de pesquisa de mercado antes da aprovação do 
mesmo. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 
 
                As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão 
efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através de 
Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este contrato para todos os fins 
legais. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
 

 § 1º - Permitir aos técnicos da licitante vencedora, devidamente credenciados, encarregados da 
prestação dos serviços objeto da presente licitação, completo e livre acesso aos veículos, 
possibilitando-lhes executar os serviços e as verificações técnicas necessárias, ficando estes à 
disposição dos mesmos pelo período que se fizer necessário durante o horário normal de expediente. 

 
§ 2º - Comunicar prontamente à licitante vencedora, toda e qualquer anormalidade verificada 

no funcionamento dos veículos, objeto da presente licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
             Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93, caberá à Contratada: 
 

               I - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93 

 
              II - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a Contratada é responsável pelos danos 

causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 
 

 § 1º - Manter em bom estado de funcionamento os veículos, mediante correções os defeitos, 
verificações técnicas necessárias, efetuando limpeza, lubrificação, reparos e substituição de peças. 

 
§ 2º - Atender prontamente aos chamados do CONTRATANTE, no caso de necessidade de 

intervenção técnica, nos prazos estipulados no Termo de Referência (Anexo III). 
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§ 3º - Utilizar exclusivamente peças originais nos trabalhos de manutenção empregando 
somente acessórios recomendados pelos fabricantes dos veículos. 

 
§ 4º - Realizar os serviços de manutenção, limpeza, lubrificação e reparos através de técnicos 

especializados, restituindo ao CONTRATANTE as peças e acessórios eventualmente substituídos. 
 

§ 5º - Obriga-se a Contratada a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de habilitação 
exigidas na ocasião do Credenciamento. 

 
§ 6º - É expressamente vedada à Contratada a subcontratação no todo do objeto do presente 

acordo, podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação de parte desse objeto à empresa(s) 
especializada(s), mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da empresa contratada 
sobre tal objeto.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
   O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do 
disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 
 

              I - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto 
contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. 
Não sendo permitida esta a Contratada, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se 
observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo. 

 
              II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

regularmente comprovado, tornando absolutamente inviável a execução do Contrato. 
 
§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 
8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento 
dos produtos fornecido e aceito comprovadamente. 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e demais 
normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela 
execução do contrato até a data da rescisão.    
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
                            Se a contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará 
sujeito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 
8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos: 
 
                             I – Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) 
do valor do bem não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor do bem ou serviço; 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Rua Miguel Teixeira s/n – Centro - Barra de Guabiraba – PE - CEP: 55.690-000 -   

Fone: (81) 3758 1156 CNPJ – 10.120.962/0001-38 

                             II – Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizado em dez dias após o 
vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço; 
 
                            III – Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no Edital e não abrangida 
nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.  
 

§ 1º - As multas estabelecidas nos incisos anteriores podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo 
de perdas e danos cabíveis. 

 
§ 2º - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos ao Contratado as importâncias 

alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por 
qualquer outra forma prevista em lei. 

 
§ 3º - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento do contratado, deverá 

cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas neste acordo.  
 
§ 4º - O valor da multa deverá ser recolhido à Tesouraria da Secretaria de Finanças do 

Município de Barra de Guabiraba, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da 
penalidade. 

 
§ 5º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito. 
 
§ 6º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do Contrato, 

poderão ainda ser aplicadas à Contratada as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
  

a) advertência por escrito; 

b) suspensão temporária de participação em licitações  e impedimento de contratar com 
o Município de Barra de Guabiraba, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

c) declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, Inc. IV da Lei 8.666/93 e demais 
normas legais pertinentes.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 
 
              Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do 
presente instrumento será efetuada em extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de 
Barra de Guabiraba a respectiva despesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da 
liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da 
arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores 
pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Rua Miguel Teixeira s/n – Centro - Barra de Guabiraba – PE - CEP: 55.690-000 -   

Fone: (81) 3758 1156 CNPJ – 10.120.962/0001-38 

A Contratada reconhece o direito do Município de Barra de Guabiraba de paralisar a qualquer 
tempo ou suspender o fornecimento, mediante o pagamento único e exclusivo dos produtos/materiais 
já entregues. 

 
A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de Barra 

de Guabiraba ou a terceiros, quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 
destruições, isentando o Município de Barra de Guabiraba de todas e quaisquer reclamações 
pertinentes.  

 
A contratada deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 

apresentada na licitação.  
 
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 

25% do objeto contratado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
              Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Bonito - PE, 
como competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente 
Contrato. 
 
  E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam. 
 

 
Barra de Guabiraba (PE),____/_____/ 2015. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA 
Antônio Carlos Lopes da Silva 

CONTRATANTE 

EMPRESA __________________ 
Representante _____________ 

CONTRATADA 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS:_______________________________      _________________________________  
                              CPF/MF:                              CPF/MF:  

 


