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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2015 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG 
CNPJ Nº. 13.128.780/0044-31 

PROCESSO N° 16.305/2015 
SETOR Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLOG 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 
BASE L 
EGAL 
 

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão 

e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  LC 147/2014. 

Lei Municipal nº 4.500 de 28 de fevereiro de 2014, Lei Municipal nº 

4.362 de 08 de fevereiro de 2013 e Lei Complementar nº 119 de 07 

de fevereiro de 2013, bem como os Decretos Municipais nº 4.339, 

4.340, 4.341 e 4.342 todos de 04 de junho de 2013, Decreto nº 

4.769 de 27 de março de 2014 e Decreto Municipal nº 4.988 de 27 

de agosto de 2014. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA Contratação de empresa para 
fornecimento de camisas com aplicação de silkscreen que 
servirão para atender às necessidades dos Órgãos do Município 
de Aracaju, de acordo com as especificações contidas neste 
Edital e seus anexos. 

 
 DIA HORÁRIO 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 23/07/2015 08h30min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 

23/07/2015 09h30min 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

Coordenadoria de Controle de Fornecedores e Materiais – COCMAT: (0xx79) 3218-
7836. 
 
- Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão: (0XX79) 3218-7945. 
 
- www.aracaju.se.gov.br  

- www.licitacoes-e.com.br 

- e-mail: alba.meneses@aracaju.se.gov.br  

- Endereço: Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto Costa e Silva – CEP: 

49.075-270 – Aracaju/SE – Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLOG. 

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br  
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EDITAL 

PROCESSO Nº 16.305/2015 

Pregão Eletrônico nº 050/2015 

 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1 – A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO e este(a) 
Pregoeiro(a), designado pela Portaria nº 019 de 06 de mar de 2014, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, 
realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE; 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  
Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações", constante da página 
eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

2.0 - DO OBJETO 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
Contratação de empresa para fornecimento de camisas com aplicação de silkscreen 
que servirão para atender às necessidades dos Órgãos do Município de Aracaju, de 
acordo com as especificações contidas neste Edital e seus anexos. 

2.2 - O Sistema de Registro de Preços tem por finalidade o registro formal de preços, 
fornecedores, unidades participantes e condições de execução do objeto, aplicáveis a 
futuras contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

2.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a 
firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de 
licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que o Beneficiário do Registro 
terá preferência, em igualdade de condições, nos termos do § 4.º do art. 15 da Lei Federal 
nº 8.666/93.  

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Município de Aracaju para os exercícios alcançados 
pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da unidade orçamentária 
contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão 
no respectivo Contrato (ANEXO III) 
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4.0 - FORMALIZAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS 

4.1 - Serão conhecidos e apreciados os questionamentos protocolados por escrito ou 
encaminhados via e-mail ou fax recebidos antes do segundo dia útil que anteceder a 
abertura das propostas, conforme determina o art. 10 da Decreto Municipal nº 
4.341/2013. 

5.0 – DA IMPUGNAÇÃO 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão 
Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Frei Luis Canelo 
de Noronha, n° 42 – Conjunto Costa e Silva – CEP: 49.075-270 – Aracaju/SE – Central de 
Compras e Licitações – CCL/SEPLOG, das 08:00 às 12:00/15:00 às 17:00 horas; 

5.2 - Decai do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data 
fixada para recebimento das propostas, conforme determina o art. 10 da Decreto 
Municipal nº 4.341/2013. 

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos; 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste 
processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a 
seguir: 

6.2.1 - Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras 
penalidades imposta pelo Município de Aracaju; 

 6.2.3 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

 6.2.4 - Estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou 
liquidação; 

6.2.5 - Isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do 
Projeto Básico, ou Executivo ou da qual o autor do Projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 

6.2.6 - Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
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7.1 - O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

7.1.1 - Coordenar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

7.1.2 - Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame; 

7.1.3 - Abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - Analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - Desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou 
do lance de menor preço; 

7.1.7 - Verificar a habilitação do proponente; 

7.1.8 - Declarar o vencedor; 

7.1.9 - Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para 
julgamento; 

7.1.10 - Elaborar a Ata da sessão; 

7.1.11 - Encaminhar o processo à autoridade superior para homologação. 

 

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 
8.1 - Para acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de Chave de Identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às 
Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País (art. 3º, do Decreto Municipal nº 
4.342/2013); 

8.2 - A Chave de Identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e 
procedimentos do Sistema Eletrônico licitacoes-e, e poderão ser utilizadas em qualquer 
Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
do Banco, por ato devidamente justificado; 

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão 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 no “licitacoes-e”; 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
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8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão ou ao Banco do Brasil S.A. a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros; 

8.6 - O Credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao Sistema 
Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
Capacidade Técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

9.0 - PARTICIPAÇÃO 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta 
de preços, por meio do Sistema Eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br, opção 
"ACESSO IDENTIFICADO", observando data e horário limite estabelecidos; 

9.1.1 - As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data 
e horário definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira 
página deste Edital; 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão; 

9.3 - Caso haja desconexão com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados; 

9.3.1 - 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 na opção “Consultar Mensagens” do Sistema Eletrônico, 
onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão; 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de 
itens, o(a) Pregoeir(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame; 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e 
a adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio 
do portal “www.licitacoes-e.com.br”, que veiculará Avisos, Convocações, 
Desclassificações de licitantes, Justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

10.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento de 
todas as exigências contidas no Edital e seus anexos, inclusive quanto às especificações do 
objeto. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances; 
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10.2 - As propostas encaminhadas terão prazo de VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS 
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição 
legal;  

 

10.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no 
campo apropriado do Sistema Eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer 
despesas, tais como: frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos 
incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado; 

10.4 - A proposta de preços deverá ser cotada de acordo com o detalhamento constante 
no Termo de Referência (ANEXO I). 

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES 

11.1 - A partir do horário previsto neste Edital, terá início à sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no 
item 9.1, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor; 

11.2.1 - Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas 
eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances;  

11.2.2 - Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer 
outro valor ofertado para o item; 

11.3 - O Sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão 
pública; 

11.4 - O tempo normal de disputa será encerrado pelo(a) Pregoeiro(a); 

11.5 - Após o término do tempo normal de disputa o Sistema disponibilizará um tempo 
extra, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, durante o qual se apresentará 
Aviso de Fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) 
minutos; 

11.6 - O Sistema Eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1 – O(A) Pregoeiro(a) efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR 
PREÇO", podendo encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta diretamente ao 
licitante que tenha apresentado o lance de MENOR VALOR POR LOTE, para que seja 
obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para 
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fornecimento, as Especificações Técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidas neste Edital; 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta 
acima do valor de referência, o(a) Pregoeiro(a) NEGOCIARÁ a redução do preço com o seu 
detentor; 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o(a) 
Pregoeiro(a) comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada 
na forma da Lei nº 10.520/2002. O(A) Pregoeiro(a) verificará, também, o cumprimento 
das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13.0 (DA HABILITAÇÃO) e 14.0 
(O TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
COOPERATIVAS) deste Edital; 

12.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar, no prazo de 
04 (quatro) dias consecutivos, a proposta final e os documentos de habilitação 
originais ou cópias autenticadas, sob pena de inabilitação e conseqüente 
desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito 
pelo(a) Pregoeiro(a), no seguinte endereço: Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 
42 – Conjunto Costa e Silva – CEP: 49.075-270 – Aracaju/SE – Central de Compras 
e Licitações – CCL/SEPLOG, das 08:00 às 12:00/15:00 às 17:00 horas, tel: (0xx79) 
3218-7836; 

12.3.2 - A proposta final deve ser encaminhada por escrito, no prazo acima 
definido, contendo a especificação completa do objeto, em conformidade com as 
exigências do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital; 

            12.3.3 – A empresa declarada vencedora será convocada pelo Pregoeiro(a) 
no chat de mensagens do Banco Brasil ou via e-mail, para encaminhar amostra das 
camisas, no prazo de até 03 (três) dias úteis, no seguinte Endereço: Na Central 
de Compras e Licitações –CCL/ SEPLOG – Centro Administrativo Prefeito 
José Aloísio Campos - Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – Siqueira 
Campos – CEP: 49.075-270 – Aracaju/SE, sob pena de desclassificação, para 
aprovação do Órgão Participante. Na apresentação da amostra o produto ofertado 
será julgado e analisado se está de acordo com as especificações contidas no edital. 

 
12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital; 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender as exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente 
inexeqüíveis;  

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços 
do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados 
de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexeqüíveis 
ou superfaturados; 
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12.8 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, inclusive as exigências 
de habilitação e avaliação das amostras apresentadas,  o licitante será declarado vencedor 
do certame pelo(a) Pregoeiro(a). 

13.0 - DA HABILITAÇÃO 

13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes 
documentos comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 13.1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

  13.1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.1.2 - Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), 
devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades 
comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores; 

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

13.1.1.4 - Declaração sobre empregado menor, conforme disposto no inciso 
V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93; 

 13.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

13.1.2.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, ou recuperação 
judicial ou extrajudicial, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da 
licitante; 

 13.1.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.1.3.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do 
Ministério da Fazenda; 

13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto deste Edital; 

13.1.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (Certidão 
Negativa de Débito – CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 

13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da 
licitante; 

13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 
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13.1.4.1 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011; 

13.1.5 - Para Qualificação Técnica: 

13.1.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação 
de Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprovem aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação; 

 
13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda 
por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Central de 
Compras e Licitações (CCL), mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser 
apresentadas perfeitamente legíveis; 
 
           13.2.1 - Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente; 
 
13.3 - Reserva-se ao(a) Pregoeiro(a) o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, 
no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-
lhe prazo para atendimento; 
 
13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação. 
 

14.0 - O TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS 

14.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às 
microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e a Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o 
procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 - Os licitantes deverão indicar no Sistema Eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa; 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das 
propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado; 

14.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo 
aleatório, o Sistema Eletrônico detectará automaticamente as situações de empate 
a que se referem os §§ 1o e 2o, do art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006, de 
14 de dezembro de 2006; 

14.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e 
cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
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enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa; 

14.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem 
classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) convocará o arrematante a 
apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 
deste Edital; 

14.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o(a) 
Pregoeiro(a) convocará o representante da empresa de pequeno porte, da 
microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio 
do Sistema Eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o 
ITEM no prazo de 05 (cinco) minutos; 

14.1.3.1 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor 
valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam lances 
ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na 
ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta; 

14.1.3.2 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que 
primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de 
disputa será considerada arrematante pelo(a) Pregoeiro(a), que encerrará a 
disputa do LOTE na sala virtual, passando a correr o prazo de 04 (quatro) 
dias para apresentação da Documentação de Habilitação e da proposta de 
preços, conforme item 12.3.1 deste Edital 

14.1.3.3 - O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a 
cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances 
apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico 
ou após o seu término serão considerados inválidos; 

14.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja 
desclassificada pelo(a) Pregoeiro(a), por desatendimento ao Edital, essa proposta 
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata este 
item 14.0; 

14.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata 
o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não 
enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
observando o previsto no item 14.1.2.2; 

14.1.4.2 - No caso de o Sistema Eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o(a) Pregoeiro(a) 
o fará através do “chat de mensagens”. 

14.1.4.3 - A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 
(quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem 
classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu 
direito; 
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14.1.1.4 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 
exercite o seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem 
classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, o 
prazo de 04 (quatro) dias para encaminhar a documentação de habilitação 
e proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste Edital; 

14.1.5 - O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno 
porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste Edital, 
observadas as particularidades de cada pessoa jurídica; 

14.1.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um 
prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, 
contados a partir da Notificação da irregularidade pelo(a) Pregoeiro(a). O prazo de 
05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver 
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.  

15.0 - DOS RECURSOS 

15.1 - O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo 
improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do 
vencedor do LOTE; 

15.1.1 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recorrer será assegurado 
aos licitantes classificados e desclassificados; 

15.1.2 - A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo 
específico do Sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br); 

15.1.3 - Decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação da 
intenção de recurso, o licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir do 
primeiro dia útil seguinte, para encaminhar a peça recursal. Os demais licitantes 
ficarão, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do Recorrente; 

15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará decadência do direito de 
recurso; 

15.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

15.4 - Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza devem ser 
endereçados ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Central de Compras e Licitações da 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – CCL/SEPLOG, localizada na 
Rua Frei Luis Canelo de Noronha, nº42 – Bairro Costa e Silva – CEP nº 49.075-270, nesta 
Capital, em dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00/15:00 às 17:00 horas, o qual deverá 
receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre sua 
pertinência. O recurso e as contrarrazões devem fazer menção ao número do Pregão 
Eletrônico, número do processo e do órgão solicitante da licitação; 

15.5 - O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) somente tem efeito suspensivo em 
relação ao(s) ITEM(NS) objeto da contestação; 
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15.6 - O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de 
aproveitamento. 

16.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, 
quando não se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Secretario 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão a adjudicação do objeto ao licitante 
declarado vencedor; 

16.2 - Nos demais casos, o(a) Pregoeiro(a) fará a adjudicação do(s) LOTES(S) ao(s) 
licitante(s) vencedor(es); 

16.3 - Cabe ao Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão a homologação 
do processo licitatório, por ser ele o dirigente máximo, conforme determina o Decreto 
Municipal nº 4.988/14. 

17.0 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 - Após a homologação do resultado da licitação, por parte do Secretário Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar em 
cada ITEM será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços (ARP), que também 
conterá o nome da unidade participante e assinatura do Secretário Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 

17.1.1 - Os convocados selecionados deverão providenciar a assinatura da Ata de 
Registro de Preços em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis após 
convocação da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

17.1.2 - O prazo para assinatura poderá ser prorrogado apenas uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo convocado durante seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificável aceito pelo órgão gerenciador; 

17.1.3 - A assinatura da Ata de Registro de Preços realizar-se-á na sede da 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão ou envio por e-
mail através do sistema Aracaju Compras podendo a Administração determinar 
a realização de Sessão Pública específica para tal fim; 

17.1.4 - Os fornecedores selecionados deverão indicar representantes, às suas 
expensas, com poderes específicos para a assinatura da Ata de Registro de Preços; 

17.2 - O fornecedor que não providenciar a assinatura da Ata de Registro de Preço no 
prazo acima perderá o direito a ter seus preços registrados, sem prejuízo das sanções 
previstas no Decreto nº 4.769, de 27 de março de 2014;  

17.3 - É facultado à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, quando o 
convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços, ou revogar o(s) item(ns), independentemente da aplicação das sanções prevista 
no Decreto indicado no subitem 17.2; 
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17.3.1 - As licitantes remanescentes deverão comprovar previamente toda a 
documentação de habilitação exigida no Edital, para a assinatura da Ata; 

17.3.2 - Caso o licitante remanescente não comprovar a habilitação, convocar-se-
ão os demais, observada a ordem de classificação. 

18.0 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1 - A Ata de Registro de Preços é o documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação com a Administração Pública 
Municipal, onde se registram os preços, fornecedores, unidade(s) participante(s) e 
condições a serem praticadas; 

18.2 - A Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos e entidades do Município de 
Aracaju/SE a firmar contratações, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do 
objeto, obedecida a legislação; sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições; 

18.3 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura; 

18.4 - O preço registrado e o(s) respectivo(s) fornecedor(es) são divulgados no Diário 
Oficial do Município e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 

19.0 - DAS CONTRATAÇÕES 

19.1 - Após a publicação da Ata de Registro de Preços pela Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão no Diário Oficial do Município de Aracaju/SE, poderão 
ser firmadas contratações dentro do prazo de validade do Registro; 

19.2 - As Contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços formalizar-se-ão 
mediante a assinatura de Instrumento – CONTRATO DE FORNECIMENTO (ANEXO III), 
firmado entre a unidades participante e o(s) detentor(es) do registro; 

19.3 - As Cláusulas contratuais observarão as especificações do objeto e condições 
definidas na legislação vigente, neste Edital e anexos, na Ata de Registro de Preços e na(s) 
proposta(s) vencedora(s), independentemente de transcrição; 

19.4 - As contratações pelo Sistema de Registro de Preços podem ser formalizadas 
enquanto vigente a Ata de Registro de Preços; 

19.5 - Os preços contratados são irreajustáveis. 

20.0 – DO FORNECIMENTO 

20.1 - O fornecimento do produto será de forma parcelada, após a solicitação de cada 
Órgão Participante. 

20.2 – O fornecimento do produto deverá ocorrer no Núcleo de Suprimentos e Patrimônios 
- NUSUP - da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Avenida Poeta Mário Jorge 
Vieira, nº 2.707, bairro Coroa do Meio, CEP: 49.035-460, Aracaju/SE, das 08h00min às 
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12h00min e das 14h00min às 16h00min, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a 
partir da data de Notificação da CONTRATADA, de forma parcelada, em conformidade com 
a solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. E os produtos solicitados pelos demais 
Órgãos participantes deverão ser entregues nos almoxarifados de cada Órgão. Os objetos 
desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados da solicitação por parte das Secretarias Contratantes, de forma parcelada nas 
condições estipuladas neste edital e em seus anexos. 

21.0 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

21.1 - A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em 
Conta Corrente mantida pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de Fornecimento e do ateste da 
unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento foi realizado a contento; 

21.1.1 - O pagamento será realizado de forma parcelada, de acordo com as 
obrigações realizadas, ou seja, com base nos produtos solicitados pela Secretaria 
gestora e efetivamente fornecidos pela CONTRATADA; 

21.1.2 - O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por 
meio de crédito em Conta Corrente indicada pela(s) CONTRATADA(S), no prazo de 
até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente certificada pelo setor responsável, e do atesto do pronto fornecimento 
da Secretaria gestora; 

21.1.3 - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, 
juntamente com o documento de cobrança, atualizações das Certidões, que na 
ocasião estiverem vencidas, quais sejam: Certidões de Regularidade junto ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, FGTS, a negativa de débitos Federal, 
Estadual e Municipal e Trabalhista; 

21.1.4 - A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida implicará a sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação; 

21.1.5 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura 
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos para 
pagamento reiniciará a partir da data da apresentação do novo documento; 

21.1.6 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência 
de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual; 

21.1.7 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período 
compreendido entre a data final do adimplemento e a do efetivo pagamento; 
 
21.1.8 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 
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21.1.9 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto no item 22.0 (DA 
REVISÃO DOS PREÇOS E DO CANCELAMENTO DOS REGISTROS); 

 
21.1.10 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

22.0 - DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO CANCELAMENTO DOS REGISTROS 

22.1 - Os preços poderão ser revistos na forma do artigo 27, do Decreto Municipal n.º 
4.340, de 04 de junho de 2013; 

22.2 - Os registros poderão ser cancelados, conforme artigo 36, do Decreto Municipal n.º 
4.340, de 04 de junho de 2013. 

23.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 - O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de convocação pela 
Secretaria gestora, se recusar a assinar o Contrato de Fornecimento, ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execução do Contrato, fazer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo ou incorrer 
nos demais ilícitos administrativos, previstos no Decreto Municipal nº 4.769/2014, poderá 
ser penalizado segundo a natureza e a gravidade da falta, garantidos o contraditório e a 
ampla defesa, com as seguintes sanções: 

23.1.1 - Advertência; 

23.1.2 - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

             a)  10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível 
aceita pela administração, o adjudicatário não assinar o Contrato ou não retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido o 
processo de licitação; 

b) 20% (vinte por cento) do valor global do empenho e/ou Contrato, pela 
inexecução total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência 
da CONTRATADA; 

c) 10% (dez por cento) do valor remanescente do Contrato na hipótese de 
inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade não abrangida 
anteriormente; 

23.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Aracaju, por prazo não excedente a 02 (dois) anos; 

23.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos 
pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, em conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial até a 
data do efetivo recolhimento; 
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§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 
primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação. 
 

24.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão revogá-la, no todo ou em 
parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação;  

24.2 - A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do licitante, 
com todos os termos e condições deste Edital; 

24.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório; 

24.4 - O proponente 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 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a rescisão do Contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis; 

24.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

24.6 - Somente serão aceitos os lances e as propostas encaminhados pelo Sistema 
Eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital; 

24.7 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expedientes na Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

24.8 - É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior da Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
DILIGÊNCIA, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública; 

24.9 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta; 

24.10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração e a finalidade e a segurança da contratação; 
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24.11 - 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 no Diário Oficial do Município; 

24.12 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo(a) Pregoeiro(a), 
comunicando devidamente aos licitantes do Pregão Eletrônico; 

24.13 - Após o envio da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a); 

24.14 - Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com as 
disposições constantes dos Decretos e Leis citadas no preâmbulo deste Edital. 

25.0 - FORO 

25.1 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Aracaju/SE. 
 
 
26.0 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 
 
 
26.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
26.2 - Anexo II - Modelo da Ata de Registro de Preços; 
26.3 - Anexo III - Modelo de Contrato de Fornecimento; 
26.4 - Anexo IV - Relação de Unidade Participante; 
26.5 - Anexo V - Termo de Adesão. 
 
 
 
 

Aracaju, 07 de julho de 2015. 

 
ALBA MARIA LEITE MENESES  

PREGOEIRO(A)/CCL/SEPLOG  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA Contratação de empresa para fornecimento 
de camisas com aplicação de silkscreen que servirão para atender às necessidades 
dos Órgãos do Município de Aracaju. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: O presente documento tem como intuito apoiar 
a elaboração de projetos, bem como divulgar o trabalho realizado pelos setores dos 
Órgão Participantes em todos os eventos e programas por eles executados no 
decorrer do ano de 2015.  
 

3. As propostas e os lances deverão ser encaminhadas pelo preço de uma unidade de 
compra. 
 

4. O arrematante deverá encaminhar a proposta de preços final e a documentação de 
habilitação no prazo de 04 (quatro) dias consecutivos. 
 

5. Os quantitativos estimados de consumo para 12 (doze) meses em cada lote 
encontram-se indicados na tabela deste Anexo I. 
 

6. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: conforme tabela abaixo: 
 

 
LOTE 01 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA COLORIDA – Fio 30, 
mercerizado 100% algodão, gola 
com ribana de elastanol ( 96% 
algodão e 4% elastano) com pintura 
em Silkscreen (5x5 cores) da 
logomarca do evento da Prefeitura 
de Aracaju na frente e logomarca da 
Prefeitura de Aracaju nas costas. 
ENTRE OS TAMANHOS P, M, G,GG 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

7.500 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 02 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 
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01 

CAMISA COLORIDA – Fio 30, 
mercerizado 100% algodão, gola 
com ribana de elastanol ( 96% 
algodão e 4% elastano) com pintura 
em Silkscreen (5x5 cores) da 
logomarca do evento da Prefeitura 
de Aracaju na frente e logomarca da 
Prefeitura de Aracaju nas costas. 
ENTRE OS TAMANHOS P, M, G,GG 
EXCLUSIVO ME/EPP 

2.500 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 03 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA COLORIDA – Malha PV 
mercerizada, gola com ribana (96% 
algodão e 4% elastano) com pintura 
em Silkscreen (5x5 cores) da 
logomarca do evento da Prefeitura 
de Aracaju na frente e logomarca da 
Prefeitura de Aracaju nas costas. 
ENTRE OS TAMANHOS P, M, G,GG 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

7.500 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 04 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA COLORIDA – Malha PV 
mercerizada, gola com ribana (96% 
algodão e 4% elastano) com pintura 
em Silkscreen (5x5 cores) da 
logomarca do evento da Prefeitura 
de Aracaju na frente e logomarca da 
Prefeitura de Aracaju nas costas. 
ENTRE OS TAMANHOS P, M, G,GG 
EXCLUSIVO ME/EPP 

2.500 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 05 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 
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01 

CAMISA COLORIDA – Camisas 
manga curta, com gola redonda, em 
Cacharel com tratamento DRI-FIT 
100% Poliéster, com pintura em 
Silkscreen (5x5 cores) da logomarca 
do evento da Prefeitura de Aracaju 
na frente e logomarca da Prefeitura 
de Aracaju nas costas. ENTRE OS 
TAMANHOS P, M, G,GG 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

12.075 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 06 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA COLORIDA – Camisas 
manga curta, com gola redonda, em 
Cacharel com tratamento DRI-FIT 
100% Poliéster, com pintura em 
Silkscreen (5x5 cores) da logomarca 
do evento da Prefeitura de Aracaju 
na frente e logomarca da Prefeitura 
de Aracaju nas costas. ENTRE OS 
TAMANHOS P, M, G,GG 
EXCLUSIVO ME/EPP 

4.025 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 07 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA - Camisa manga 
curta, com gola redonda, em 
Cacharel com tratamento DRI-FIT 
100% Poliéster, com pintura em 
Silkscreen (5x5cores) da logomarca 
do evento da Prefeitura de Aracaju 
na frente e logomarca da Prefeitura 
de Aracaju nas costas. ENTRE OS 
TAMANHOS P, M, G,GG 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

8.250 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 08 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 
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01 

CAMISA BRANCA - Camisa manga 
curta, com gola redonda, em 
Cacharel com tratamento DRI-FIT 
100% Poliéster, com pintura em 
Silkscreen (5x5cores) da logomarca 
do evento da Prefeitura de Aracaju 
na frente e logomarca da Prefeitura 
de Aracaju nas costas. ENTRE OS 
TAMANHOS P, M, G,GG 
EXCLUSIVO ME/EPP 

2.750 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 09 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA COM GOLA, 
CORES VARIADAS - Camisa em 
tecido de crepe de poliamida de 
100g/m², com tratamento DRY-FIT, 
branca, manga curta, gola redonda 
em cores variadas (azul, verde, 
laranja, amarelo, rosa), com 
impressão em Silkscreen (5x5cores) 
da logomarca do evento e da 
Prefeitura de Aracaju na frente e 
logomarca dos patrocinadores nas 
costas. ENTRE OS TAMANHOS P, 
M, G,GG 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

8.475 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 10 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA COM GOLA, 
CORES VARIADAS - Camisa em 
tecido de crepe de poliamida de 
100g/m², com tratamento DRY-FIT, 
branca, manga curta, gola redonda 
em cores variadas (azul, verde, 
laranja, amarelo, rosa), com 
impressão em Silkscreen (5x5cores) 
da logomarca do evento e da 
Prefeitura de Aracaju na frente e 
logomarca dos patrocinadores nas 
costas. ENTRE OS TAMANHOS P, 
M, G,GG 
EXCLUSIVO ME/EPP 

2.825 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 11 
ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID VALOR 
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UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA – Fio 30, 
mercerizado 100% algodão, gola 
com ribana de elastanol ( 96% 
algodão e 4% elastano) com pintura 
em Silkscreen (5x5 cores) da 
logomarca do evento da Prefeitura 
de Aracaju na frente e logomarca da 
Prefeitura de Aracaju nas costas. 
ENTRE OS TAMANHOS P, M, G,GG 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

5.250 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 12 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA – Fio 30, 
mercerizado 100% algodão, gola 
com ribana de elastanol ( 96% 
algodão e 4% elastano) com pintura 
em Silkscreen (5x5 cores) da 
logomarca do evento da Prefeitura 
de Aracaju na frente e logomarca da 
Prefeitura de Aracaju nas costas. 
ENTRE OS TAMANHOS P, M, G,GG 
EXCLUSIVO ME/EPP 

1.750 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 13 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA – Malha PV, 
mercerizada, gola com ribana (96% 
algodão e 4% elastano) com pintura 
em Silkscreen (5x5 cores) da 
logomarca do evento da Prefeitura 
de Aracaju na frente e logomarca da 
Prefeitura de Aracaju nas costas. 
ENTRE OS TAMANHOS P, M, G,GG 
EXCLUSIVO ME/EPP 

7.100 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 14 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CONJUNTO DE UNIFORMES 
COMPLETOS, 18+2 em Dry Fit 
Poliéster com Sublimação Total 
frente e costas. Short com forro em 
sublimação. 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

75 UND 
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VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 15 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CONJUNTO DE UNIFORMES 
COMPLETOS, 18+2 em Dry Fit 
Poliéster com Sublimação Total 
frente e costas. Short com forro em 
sublimação. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

25 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 
 

 
LOTE 16 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA TAMANHO P - 
camisa manga curta com gola 
redonda, em cacharrel com 
tratamento dry-fit 100% poliéster 
com pintura em sublimação total 
frente e costas. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

3.000 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 17 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA TAMANHO G - 
camisa manga curta com gola 
redonda, em cacharrel com 
tratamento dry-fit 100% poliéster 
com pintura em sublimação total 
frente e costas. 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

4.500 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 18 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA TAMANHO G - 
camisa manga curta com gola 
redonda, em cacharrel com 
tratamento dry-fit 100% poliéster 
com pintura em sublimação total 
frente e costas. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

1.500 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
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LOTE 19 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA TAMANHO GG - 
camisa manga curta com gola 
redonda, em cacharrel com 
tratamento dry-fit 100% poliéster 
com pintura em sublimação total 
frente e costas. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

1.500 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

LOTE 20 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA TAMANHO M - 
camisa manga curta com gola 
redonda, em cacharrel com 
tratamento dry-fit 100% poliéster 
com pintura em sublimação total 
frente e costas. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

3.000 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
   

LOTE 21 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA - camisa manga 
longa 100% dry poliamida com 
logomarca do Programa Bolsa Atleta  
em sublimação total frente, costas e 
mangas. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

100 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 
LOTE 22 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA VERDE - camisa manga 
longa 100% dry poliamida com 
logomarca do Programa Bolsa Atleta  
em sublimação total frente, costas e 
mangas. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

100 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 
LOTE 23 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 
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01 

CAMISA BRANCA - camisa manga 
curta gola careca, 100% dry 
poliamida, sublimação total com as  
logomarcas do Programa Bolsa 
Atleta e da Prefeitura de Aracaju. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

100 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 
LOTE 24 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA VERDE - camisa manga 
curta gola careca, 100% dry 
poliamida, sublimação total com as  
logomarcas do Programa Bolsa 
Atleta e da Prefeitura de Aracaju.     
EXCLUSIVO ME/EPP 

100 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 
LOTE 25 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA BRANCA - camisa gola 
pólo em piquet, sublimação total 
frente e costas com as  logomarcas 
do Programa Bolsa Atleta e da 
Prefeitura de Aracaju. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

100 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 
LOTE 26 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CAMISA VERDE - camisa gola pólo 
em piquet, sublimação total frente e 
costas com as  logomarcas do 
Programa Bolsa Atleta e da 
Prefeitura de Aracaju. 
EXCLUSIVO ME/EPP 

100 UND 

 

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 
LOTE 27 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 BONÉ branco em brim 
EXCLUSIVO ME/EPP 100 UND  

VALOR UNITÁRIO TOTAL  
 

 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

_________________________________________________________________________________________ 
� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, nº 42  

Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Se rgipe - Brasil 
���� FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CCL) - FAX:  3218-7837 

www.aracaju.se.gov.br - e-mail: ccl@aracaju.se.gov.br 
 

 
 
 
 

26

• Os quantitativos acima estabelecidos nos lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12, 15 e 
18, correspondem a exatamente 25% (vinte e cinco por cento) do total 
estimado para a aquisição (lotes 01, 03, 05, 07, 09, 11, 14 e 17 – ampla 
participação), destinados exclusivamente a participação de microempresas 
– ME’s e/ou Empresas de Pequeno Porte – EPP’s, e aos quais somente 
essas poderão participar, assim como os demais lotes, em atendimento ao 
disposto, Art. 48 Incisos I e III da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
• Em não havendo a participação de ME’s e/ou EPP’s, ou vice versa, não 

havendo a ampla participação, os percentuais acima estabelecidos reverter-
se-ão, automaticamente às demais licitantes participantes (ME’s e/ou EPP’s 
ou ampla participação) nos preços pelas mesmas ofertados, em 
conformidade com o Art. 49 da mesma lei Complementar 123/2006.  

 

7. PRAZO DE ENTREGA: : O prazo de entrega do produto será de forma parcelada, uma 
vez que ao longo do ano de 2015 ocorrerão diversos eventos/programas, e desta forma 
serão de extrema importância o objeto que está sendo solicitado. 

8. EXIGÊNCIAS: O acabamento deve ser perfeito, com inspeção de limpeza final; O 
produto não deverá encolher ou ficar retorcido após sucessivas lavagens; As costuras não 
poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios, bem como devem ser planas, a fim de 
evitar enrugamentos no decorrer do uso e das lavagens; Tomar todas as precauções 
necessárias para evitar o desfiamento do tecido e o esgarçamento das costuras, de modo 
a obter-se um artigo de superior qualidade, fino acabamento e ótimo aspecto; Na etiqueta 
deverá constar o número do manequim que devem ser fixadas internamente na costura da 
gola. 

9. DA AMOSTRA: A empresa declarada vencedora será convocada pelo Pregoeiro(a) no 
chat de mensagens do Banco Brasil ou via e-mail, para encaminhar amostra das camisas, 
no prazo de até 03 (três) dias úteis, no seguinte Endereço: Na Central de Compras e 
Licitações –CCL/ SEPLOG – Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - 
Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – Siqueira Campos – CEP: 49.075-270 – 
Aracaju/SE, sob pena de desclassificação, para aprovação do Órgão Participante. Na 
apresentação da amostra o produto ofertado será julgado e analisado se está de acordo 
com as especificações contidas no edital. 

10. ESTIMATIVA DE CONSUMO: ANUAL 

11.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital e em consonância com a 
proposta de preços; 

b) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
ADMINISTRAÇÃO, bem como substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis contados da comunicação formal do Órgão Participante o(s) produto(s) 
recusado(s); 

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à Secretaria e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
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12. LOCAIS DE ENTREGA: A empresa vencedora deverá efetuar a entrega, DE FORMA 
PARCELADA após solicitação do Órgão Participante, em quantidades e prazos estabelecidos 
no Anexo I (Termo de Referência), conforme relação das unidades participantes abaixo: 

Nº DE 
ORDEM 

ÓRGÃO / ENTIDADE ENDEREÇO 

01 
Secretaria Municipal de 
Governo - SEGOV 

Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270 

02 
 Secretaria Municipal da 
Juventude e do Esporte - 
SEJESP 

Rua Arauá, nº 892 – Centro – CEP: 49.010-330 
 

03 
Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão - SEPLOG 

Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270 

04 
Secretaria Municipal da 
Saúde - SMS 

Almoxarifado, localizado na Av. Poeta Mario 
Jorge Vieira Menezes, nº 2707 – CEP: 49.035-
660 – Bairro Coroa do Meio, nesta Capital 

05 
Secretária Municipal da 
Defesa Social e da 
Cidadania - SEMDEC 

Av. Pedro Paes Azevedo, Nº 853, Bairro 
Salgado Filho, CEP 49.025-570  

06 
Secretaria Municipal da 
Família e da Assistência 
Social - SEMFAS 

Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, nº 42, Bairro 
Siqueira Campos - CEP: 49.075-270 
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ANEXO II 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXXXXXXX/2015 
 
 
PROCESSO N.º 16.305/2015 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 050/2015 
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
através da Central de Compras e Licitações. 
Endereço:  
XXXXX 

Cidade: Aracaju   
UF.: Sergipe 

CNPJ/MF Nº XXXXX  
Representante Legal:  
Secretário Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

Nome:  
XXXXX 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, através 
da Central de Compras e Licitações, considerando o julgamento da licitação na modalidade 
de Pregão na forma eletrônica de n.º XX/2015 com Registro de Preços, publicado no Diário 
Oficial do Município no dia XX/XX/2015, com certame aberto em XX/XX/2015, às XXhXXm, 
e a respectiva homologação, conforme fls. XX do Processo n.º 16.305/2015, resolve 
registrar os preços da(s) empresa(s), nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a 
classificação por elas alcançadas por LOTE, atendendo as condições previstas no 
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços. Este 
procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 
nº 147 de Agosto de 2014. Lei Municipal nº 4.500 de 28 de fevereiro de 2014, Lei 
Municipal nº 4.362 de 08 de fevereiro de 2013 e Lei Complementar nº 119 de 07 de 
fevereiro de 2013, bem como os Decretos Municipais nº 4.339, 4.340, 4.341 e 4.342 todos 
de 04 de junho de 2013, Decreto nº 4.769 de 27 de março de 2014 e Decreto Municipal nº 
4.988 de 27 de agosto de 2014. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA Contratação de empresa 
para fornecimento de camisas com aplicação de silkscreen que servirão para 
atender às necessidades dos Órgãos do Município de Aracaju, de acordo com as 
especificações contidas neste Edital e seus anexos, o qual deverá observar o padrão 
de qualidade exigido e, ainda, o disposto nos Anexos que são partes integrantes e 
complementares do Instrumento Convocatório, de acordo com as especificações do Edital 
de Pregão Eletrônico n.º XX/2015 e seus anexos, que passam a fazer parte desta Ata, 
juntamente com a documentação e proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) 
licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar por ITEM, conforme consta nos autos do 
Processo n.º 16.305/2015, para atender as demandas do Município de Aracaju.  

Parágrafo Único - Este instrumento não obriga a Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e órgãos participantes, a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), 
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obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação é de 12 (doze) 
meses, contados da data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Aracaju. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - SEPLOG, em seu aspecto operacional e legal. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
Os preços registrados, a especificação do material, os quantitativos, as marcas, a(s) 
empresa(s) fornecedora(s) e a(s) representante(s) legal(is) encontram-se elencados na 
presente Ata em seu Anexo I, em ordem de classificação das propostas por LOTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO 
 
O fornecimento do produto deverá ocorrer no Núcleo de Suprimentos e Patrimônios - 
NUSUP - da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Avenida Poeta Mário Jorge Vieira, 
nº 2.707, bairro Coroa do Meio, CEP: 49.035-460, Aracaju/SE, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 16h00min, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da data 
de Notificação da CONTRATADA, de forma parcelada, em conformidade com a solicitação 
da Secretaria Municipal da Saúde. E os produtos solicitados pelos demais Órgãos 
participantes deverão ser entregues nos almoxarifados de cada Órgão. Os objetos desta 
licitação deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da 
solicitação por parte das Secretarias Contratantes, de forma parcelada nas condições 
estipuladas neste edital e em seus anexos. 
 
Parágrafo único – A entrega será PARCELADA; sendo seu prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados da solicitação por parte das Secretarias Contratantes, nos locais de 
entrega conforme relação das unidades participantes abaixo: 
 
 
a) Secretaria Municipal de Governo – SEGOV - Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 

Siqueira Campos – CEP: 49.075-270; 
 
b) Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – SEJESP - Rua Arauá, nº 892 – Centro 

– CEP: 49.010-330; 
 

c) Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG - Rua Frei Luís 
Canelo de Noronha, nº 42 – Siqueira Campos – CEP: 49.075-270; 

 
d) Secretaria Municipal da Saúde – SMS - Almoxarifado, localizado na Av. Poeta Mario 

Jorge Vieira Menezes, nº 2707 – CEP: 49.035-660 – Bairro Coroa do Meio, nesta 
Capital; 

 
e) Secretária Municipal da Defesa Social e da Cidadania – SEMDEC - Av. Pedro Paes 

Azevedo, Nº 853, Bairro Salgado Filho, CEP 49.025-570; 
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f) Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS - Rua Frei Luiz Canelo 
de Noronha, nº 42, Bairro Siqueira Campos - CEP: 49.075-270. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 
O fornecimento do produto será de forma parcelada, após a solicitação de cada órgão 
participante.  
 
As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações 
de fornecimento, observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação 
pertinente. 

Parágrafo Primeiro - As contratações dos produtos registrados neste instrumento 
serão efetuadas através de Contrato de Fornecimento, formalizado pela Secretaria 
Municipal do Planejamnto, Orçamento e Gestão – SEPLOG e órgãos participantes, 
contendo: número da ata, nome da empresa, objeto, especificações, obrigações da 
CONTRATADA, endereço e data da entrega;  

Parágrafo Segundo - O Contrato de Fornecimento será encaminhado ao 
fornecedor, que deverá assiná-lo e devolvê-lo ao órgão solicitante no prazo de 03 
(três) dias consecutivos, a contar da data do seu recebimento; 

Parágrafo Terceiro - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar 
recusar-se a assinar o Contrato de Fornecimento poderão ser convocados os demais 
fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os 
preços e os prazos do primeiro classificado.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais previstas nesta Ata e  
Anexos que integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Eletrônico n.º 
XXX/2015: 
 

I - Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pela Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, desde que formalizada a 
contratação, de acordo com o especificado nesta Ata e no TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I DO EDITAL), responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento de qualquer Cláusula ou condição aqui estabelecida; 
 
II - Prestar com prontidão os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria 
Municipal do  Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG e órgãos participantes;  
 
III - Dar ciência à Secretaria Municipal do  Planejamento, Orçamento e Gestão – 
SEPLOG, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
quando da execução da Ata de Registro de Preços; 
 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Secretaria Municipal do  
Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG e órgãos participantes, no tocante ao 
fornecimento do material, conforme Contrato de Fornecimento, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 
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V - Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o 
Contrato de fornecimento; 
 
VI - Possibilitar à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuar 
vistoria nas instalações do fornecedor, a fim de verificar as condições para o 
atendimento do objeto registrado; 
 
VII - Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão qualquer alteração ocorrida no endereço, Conta Bancária e outros julgados 
necessários para o recebimento de correspondência; 
 
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, 
previstas nas normas reguladoras e pertinentes; 
 
IX - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-
lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da 
que será exercida pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
 
X - Indenizar terceiros e/ou a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por 
quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes; 
 
XI - Substituir e/ou reparar os produtos, num prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação formal da Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SEPLOG e órgãos participantes, sujeitando-se às penalidades 
cabíveis, observado o Contrato de Fornecimento; 
 
XII - Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, 
devidamente identificado com crachá subscrito pela detentora do preço registrado 
CONTRATADA, no qual constará, no mínimo, sua razão social e o nome completo do 
empregado; 
 
XIII - Arcar com as despesas da entrega dos produtos no local indicado, após a 
contratação; 
 
XIV - Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou 
gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes 
dados: número e data do Contrato de Fornecimento e o nome da fornecedora ou 
fabricante; 
 
XV - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente 
contratado, servindo como base de cálculo para as alterações os preços unitários 
constantes na proposta vencedora; 
 
XVI - Manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, 
nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/1993, que serão observadas, 
quando dos pagamentos à detentora do preço registrado; 
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XVII - Solicitar à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – 
SEPLOG, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar 
necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual; 
 
Parágrafo Primeiro - A falta do produto cujo fornecimento incumbe ao detentor do 
preço registrado não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, 
má execução ou inexecução do Contrato de Fornecimento e não o eximirá das 
penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidas. 

 
 
Parágrafo Segundo - É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do 
objeto contido na Ata ou no Contrato de Fornecimento, bem como a subcontratação, 
salvo autorização prévia e por escrito da Administração Pública Municipal. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 
São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado: 
 

I - Todo e qualquer dano que seus prepostos, empregados ou mandatários causar à 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG, órgãos 
participantes ou a terceiros, ainda que de forma culposa, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à não fiscalização ou acompanhamento da Secretaria Municipal 
do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG e órgãos participantes; 
 
II - Qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 
fornecimento em questão, inclusive as concernentes às relações trabalhistas de seus 
empregados, eximindo-se a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – SEPLOG e órgãos participantes de qualquer responsabilidade; 
 
III - Quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas pela autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser 
observado na execução do Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - A detentora do preço registrado autoriza a Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG e órgãos participantes a 
descontar o valor correspondente aos eventuais danos ou prejuízos diretamente das 
faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia 
contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a 
prévia defesa. 
 
Parágrafo Segundo - A ausência ou omissão da fiscalização pela Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG e órgãos participantes 
não eximirá a detentora do preço registrado das responsabilidades previstas na Ata. 

 
 
CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 
A Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG e órgãos 
participantes obriga-se a: 
 

I - Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 
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II - Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que 
observadas as normas de segurança; 
 
III - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no 
Edital; 
 
 
IV - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 
do objeto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO 
 
A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em Conta 
Corrente mantida pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, 
acompanhada do correspondente Contrato de Fornecimento e do ateste da unidade 
responsável pelo recebimento de que o fornecimento foi realizado a contento. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será realizado de forma parcelada, de acordo 
com as obrigações realizadas, ou seja, com base nos produtos solicitados pela 
Secretaria gestora e efetivamente fornecidos pela CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo - O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da 
despesa por meio de crédito em Conta Corrente indicada pela(s) CONTRATADA(S), 
no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável, e do atesto do pronto 
fornecimento da Secretaria gestora. 

Parágrafo Terceiro - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, 
juntamente com o documento de cobrança, atualizações das Certidões, que na 
ocasião estiverem vencidas, quais sejam: Certidões de regularidade junto ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, FGTS, a negativa de débitos Federal, 
Estadual e Municipal e Trabalhista. 

Parágrafo Quarto - A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou 
desacompanhada da documentação requerida implicará a sua devolução à 
CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a 
partir da data de sua reapresentação. 

Parágrafo Quinto - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota 
Fiscal/Fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos 
para pagamento reiniciará a partir da data da apresentação do novo documento. 

Parágrafo Sexto - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto 
houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 

Parágrafo Sétimo - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para 
atualização do valor mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), do período compreendido entre a data final do adimplemento e a do efetivo 
pagamento. 
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Parágrafo Oitavo - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
Parágrafo Nono - Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na 
Cláusula Décima Primeira. 

 
Parágrafo Décimo - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
 
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
Instrumento. 
 

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão 
os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre 
o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do 
registro; 
 
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de 
mercado, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão solicitará ao 
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a 
adequá-lo à definição do parágrafo primeiro; 
 
Parágrafo Terceiro - Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão convocará as demais 
empresas com preços registrados para o(s) LOTE (S), se for o caso, ou ainda os 
fornecedores classificados, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os 
prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderão 
ocorrer as alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado; 
 
Parágrafo Quarto - Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços 
registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria 
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 
 

I - Pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
 

a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro 
de Preços; 
 
b) Quando o fornecedor não assinar o Contrato de Fornecimento no prazo 
estabelecido; 
 
c) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do Contrato de 
Fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos 
incisos de I a XIII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/1993; 
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d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato de Fornecimento 
decorrente deste Registro; 
 
e) Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado; 
 
f) Por razão de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
II - Pelo Fornecedor: 

 
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, 
incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993. 

 
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor 
será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada 
ao processo administrativo da presente Ata. 
 
Parágrafo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, 
por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir 
da última publicação. 
 
Parágrafo Terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços 
registrados poderá não ser aceita pela Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, facultando-se a este, nesse caso, a aplicação das penalidades 
previstas na Ata. 
 
Parágrafo Quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as 
atividades do fornecedor relativas ao fornecimento do(s) LOTE(S). 

 
Parágrafo Quinto - Caso a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento 
e Gestão não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o 
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual exigida. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta do presente Contrato serão de responsabilidade 
da CONTRATADA. 
 

Parágrafo único - Considerar-se-ão os valores apresentados na proposta pelo 
licitante vencedor, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros na avaliação 
de tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e 
despesas incidentes sobre a compra de material, para efeito de solicitar revisão dos 
preços registrados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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O licitante vencedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços 
injustificadamente dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 
convocação pela Secretaria gestora, se recusar a assinar o Contrato de Fornecimento, 
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a execução do Contrato, fazer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo ou 
incorrer nos demais ilícitos administrativos, previstos no Decreto Municipal nº 4.769/2014, 
poderá ser penalizado segundo a natureza e a gravidade da falta, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, com as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

             a)  10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível 
aceita pela administração, o adjudicatário não assinar o Contrato ou não retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido o 
processo de licitação; 

b) 20% (vinte por cento) do valor global do empenho e/ou Contrato, pela 
inexecução total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência 
da CONTRATADA; 

c) 10% (dez por cento) do valor remanescente do Contrato na hipótese de 
inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade não abrangida 
anteriormente. 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Aracaju, por prazo não excedente a 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Primeiro - O valor da multa aplicada será descontado do valor da 
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado 
judicialmente, sendo corrigida monetariamente, em conformidade com a variação 
do IPCA, a partir do termo inicial até a data do efetivo recolhimento. 

 
 

Parágrafo Segundo - A contagem do período de atraso na execução dos ajustes 
será realizada a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do 
prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

 
 

Parágrafo Terceiro - Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será 
responsável pelas perdas e danos decorrentes para a Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e órgãos participantes. 

 
Parágrafo Quarto - Se a licitante vencedora deixar de assinar o Contrato dentro 
de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da Notificação escrita, sem 
justificativa por escrito aceita pela Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à 
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imposição das sanções elencadas nos incisos I a IV desta Cláusula, a depender do 
prejuízo que a não contratação dentro do prazo ocasionar à Administração Pública. 
 
Parágrafo Quinto - A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta 
licitação poderá ensejar sua rescisão, nos termos dos artigos 78 a 80, da Lei nº 
8.666/1993. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Município de Aracaju para os exercícios alcançados 
pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da unidade orçamentária 
contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão 
no respectivo Contrato (Anexo III). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços; 
 
II - Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico n° XXX/2015 e seus anexos e as 
propostas das empresas classificadas para LOTE; 
 
III - É vedado caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 
 
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Aracaju/SE. 
 
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais. 
 
Aracaju/SE, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 2015. 
 
 

_______________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXXX/2015 
 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº XXX/2014, celebrada 
entre a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e as empresas cujos 
preços estão a seguir registrados por item, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 
XX/2015 
 
EMPRESA (razão social):  XXXXXXXXXXXX 
Inscrição Estadual – XXXXXXXXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXX, CEP 
XXXXXXXXXX. 
ENDEREÇO: Av. XXXXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX. 
 
REPRESENTANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ITEM DENOMINAÇÃO 
Quantidade 

Total 
Marca/ 
Modelo 

Preço  
unitário 

     

EMPRESA (razão social):  XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 
Inscrição Estadual – XXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: Av. XXXXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX. 
REPRESENTANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ITEM DENOMINAÇÃO 
Quantidade 

Total 
Marca/ 
Modelo 

Preço  
unitário 

     

 

Aracaju, XX de XXXXXXXX de 2015. 

_______________________________________________    
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG  
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 

 
CONTRATO N.º XXX/2015 

 
PROCESSO N.16.305/2015 
PREGÃO N.º 050/2015 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/2015 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO através 
da Central de Compras e Licitações. 
Endereço:  
XXXXX 

Cidade: Aracaju   
UF.: Sergipe 

CNPJ/MF Nº XXXXX  
Representante Legal:  
Secretário Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

Nome:  
XXXXX 

 

CONTRATADA: 
Endereço:  
 

Cidade:   
UF.: 

CNPJ/MF Nº  
Representante Legal:  
 

Nome:  
 

Tel.: Fax.: 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n.º XX/2014 e 
a Ata de Registro de Preços nº. XXXX, publicada no Diário Oficial do Município no dia 
XXX/2014, formaliza através deste instrumento o CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 
XX. 
 
O presente Contrato está de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
legislação suplementar, que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO (art. 55, I da Lei nº 8.666/93) 
 
1.1. O presente Contrato decorre da Ata de Registro de Preços nº XXX e tem por 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA Contratação de empresa para fornecimento 
de camisas com aplicação de silkscreen que servirão para atender às 
necessidades dos Órgãos do Município de Aracaju, de acordo com as 
especificações contidas neste Edital e seus anexos, o qual deverá observar o padrão 
de qualidade exigido no Instrumento Convocatório correspondente (Edital do Pregão 
Eletrônico n.º XXX/2015 e seus anexos), que passam a fazer parte deste Contrato, 
juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes 
classificadas em primeiro lugar por LOTE, conforme consta nos autos do Processo n.º 
16.305/2015. 
 
Item – Especificações 
No.      Cód.            Descrição                   Marca             Unidade        Qtd      Preço Unit.        
Total 
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Total 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FORNECIMENTO (art. 55, II da Lei nº 8.666/93) 
 
2.1. A entrega do material deverá ocorrer no Núcleo de Suprimentos e Patrimônios - 
NUSUP - da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Avenida Poeta Mário Jorge Vieira, 
nº 2.707, bairro Coroa do Meio, CEP: 49.035-460, Aracaju/SE, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 16h00min, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da 
data de Notificação da CONTRATADA, de forma parcelada, em conformidade com a 
solicitação da CONTRATANTE. E os produtos solicitados pelos demais Órgãos participantes 
deverão ser entregues nos almoxarifados de cada Órgão. Os objetos desta licitação 
deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da 
solicitação por parte das Secretarias Contratantes, de forma parcelada nas condições 
estipuladas neste edital e em seus anexos. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO, PAGAMENTO E DA INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE 
(art. 55, III da Lei nº 8.666/93) 
 
3.1.  O valor total do presente Contrato é da ordem de R$ xxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxx); 
 
3.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em Conta 
Corrente mantida pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, 
acompanhada do correspondente Contrato de Fornecimento e do ateste da unidade 
responsável pelo recebimento de que o fornecimento foi realizado a contento; 
 
3.3. O pagamento será realizado de forma parcelada, de acordo com as obrigações 
realizadas, ou seja, com base nos produtos solicitados pela Secretaria gestora e 
efetivamente fornecidos pela CONTRATADA; 
 
3.4. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de 
crédito em Conta Corrente indicada pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada 
pelo setor responsável, e do atesto do pronto fornecimento da Secretaria gestora; 
 
3.5. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 
documento de cobrança, atualizações das Certidões, que na ocasião estiverem vencidas, 
quais sejam: Certidões de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS, FGTS, a negativa de débitos Federal, Estadual e Municipal e Trabalhista; 
 
3.6. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida implicará a sua devolução à CONTRATADA para regularização, 
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação; 
 
3.7. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos para pagamento reiniciará a partir 
da data da apresentação do novo documento; 
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3.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 
 
3.9. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a 
data final do adimplemento e a do efetivo pagamento; 

 
3.10. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 
 
3.11. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 
 
3.12. Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo as hipóteses de revisão e cancelamento 
de preços na Ata de Registro de Preços elencadas nos arts. 27 e 36, do Decreto nº 4.340, 
respectivamente. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA (art. 55, IV da Lei nº 8.666/93) 
 
 
4.1. O prazo de vigência do presente instrumento não deve ultrapassar o último dia do 
exercício financeiro no qual ele foi celebrado.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, V da Lei nº 
8.666/93) 
 

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da 
CONTRATANTE, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRI

A 

CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

PROJETO OU 
ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 55, VII da Lei nº 
8.666/93) 
 
 
6.1. São obrigações da CONTRATADA 
 

a) executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pela 
CONTRATANTE, desde que formalizada a contratação, de acordo com o especificado 
no TERMO DE REFERÊNCIA E NA ATA, ANEXOS I E II DO EDITAL, respectivamente, 
que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento de qualquer Cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 

 
b) prestar com prontidão os esclarecimentos que forem solicitados pela 

CONTRATANTE;  
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c) dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços; 
 

d) dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao 
fornecimento do material, conforme este instrumento, assim como ao cumprimento 
das obrigações previstas na Ata de Registro de Preços (ART); 

 
e) prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive 

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado 
este Contrato; 

 
f) possibilitar à CONTRATANTE efetuar vistoria nas instalações da CONTRATADA, a fim 

de verificar as condições para o atendimento do objeto registrado; 
 

g) comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 
endereço, Conta Bancária e outros julgados necessários para o recebimento de 
correspondência; 

 
h) respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas 

nas normas reguladoras e pertinentes; 
 

i) fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que 
será exercida pela CONTRATANTE; 

 
j) indenizar terceiros e/ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão 

de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a 
CONTRATADA adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às 
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

 
k) substituir e/ou reparar os produtos, num prazo máximo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da comunicação formal da Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão- SEPLOG e órgãos participantes, sujeitando-se às penalidades 
cabíveis, observado este Contrato de fornecimento; 
 
 

l) manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, 
devidamente identificado com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual 
constará, no mínimo, sua razão social e o nome completo do empregado; 

 
m) arcar com as despesas da entrega do(s) material(ais) no local indicado, após a 

contratação; 
 

n) informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou 
gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes 
dados: número e data do Contrato de Fornecimento e o nome da fornecedora ou 
fabricante; 

 
o) aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente 
contratado, servindo como base de cálculo para as alterações os preços unitários 
constantes na proposta vencedora; 
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p) manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº ___/___, nos termos do art. 
55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/1993, que serão observadas, quando dos 
pagamentos à CONTRATADA; 

 
q) solicitar à CONTRATANTE, em tempo hábil, quaisquer informações ou 

esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução 
do objeto contratual; 

 
6.2. A falta do produto cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA não poderá ser alegado 
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução deste Contrato de 
fornecimento e não o eximirá das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento 
dos prazos e demais condições estabelecidas; 
 
6.3. É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata de 
Registro de Preços ou neste Contrato de fornecimento, bem como a subcontratação, salvo 
autorização prévia e por escrito da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA (art. 55, VII da 
Lei nº 8.666/93) 
 
 
7.1. São responsabilidades da CONTRATADA: 
 

a) todo e qualquer dano que seus prepostos, empregados ou mandatários causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que de forma culposa, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à não fiscalização ou acompanhamento da 
CONTRATANTE; 

 
 

b) qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 
fornecimento em questão, inclusive as concernentes às relações trabalhistas de 
seus empregados, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

 
c) quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas pela autoridade competente, 

em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 
execução deste Contrato; 

 
d) a detentora do preço registrado autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor 

correspondente aos eventuais danos ou prejuízos diretamente das faturas 
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, 
independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa; 

 
e) a ausência ou omissão da fiscalização pela CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades previstas na Ata de Registro de Preços (ARP). 
 
7.2. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que 
sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente Contrato serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 55, VII da Lei nº 
8.666/93) 
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8.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

a) indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais; 
 

b) permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que 
observadas as normas de segurança; 

 
c) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº XXX/2015 e na Ata de Registro de Preços (ARP); 
 

d) notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 
objeto. 
 

e) Fiscalizar o presente contrato através do Coordenador Geral do NUSUP  
 
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES (art. 55, VII da Lei nº 8.666/93) 

9.1. O licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato de Fornecimento, ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execução do Contrato, fazer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo ou incorrer 
nos demais ilícitos administrativos, previstos no Decreto Municipal nº 4.769/2014, poderá 
ser penalizado segundo a natureza e a gravidade da falta, garantidos o contraditório e a 
ampla defesa, com as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

            a) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível 
aceita pela administração, o adjudicatário não assinar o Contrato ou não retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido o 
processo de licitação; 

b) 20% (vinte por cento) do valor global do empenho e/ou contrato, pela 
inexecução total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência 
do contratado; 

c) 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de 
inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade não abrangida 
anteriormente. 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Aracaju, por prazo não excedente a 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

9.2. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, em conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial até a 
data do efetivo recolhimento; 
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9.3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 
primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação; 
 
9.4. Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas 
e danos decorrentes para a CONTRATANTE; 
 
9.5. Se a licitante vencedora deixar de assinar o Contrato dentro de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da data da Notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita pela 
CONTRATANTE, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à imposição das 
sanções elencadas nos incisos I a IV desta Cláusula, a depender do prejuízo que a não 
contratação dentro do prazo ocasionar à Administração Pública; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO  (art. 55, VIII da Lei nº 8.666/93) 
 
10.1. A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá ensejar sua 
rescisão, nos termos dos artigos 78 a 80, da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  (art. 55, XI e XII da Lei nº 
8.666/93) 
 
10.1. Este termo decorre do processo licitatório na modalidade PREGÃO na sua forma 
ELETRÔNICA rotulado sob o nº ___/___ e fundamenta-se nas disposições da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. Lei Municipal nº 4.500 de 28 de fevereiro de 2014, Lei Municipal nº 4.362 de 08 de 
fevereiro de 2013 e Lei Complementar nº 119 de 07 de fevereiro de 2013, bem como os 
Decretos Municipais nº 4.339, 4.340, 4.341 e 4.342 todos de 04 de junho de 2013, 
Decreto nº 4.769 de 27 de março de 2014 e Decreto Municipal nº 4.988 de 27 de agosto 
de 2014. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo à Ata de Registro de Preços; 

 
b) integram este Contrato o Edital de Pregão Eletrônico  n° XXX/2015, seus anexos e 

a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s) para cada ITEM; 
 

c) é vedado caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração Pública Municipal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 
 
13.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Contrato será o da Comarca de Aracaju/SE. 
 
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais. 
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Aracaju/SE, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 2015. 

 
 

______________________________________________ 
CONTRATADA 

______________________________________________ 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

_________________________________________________________________________________________ 
� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, nº 42  

Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Se rgipe - Brasil 
���� FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CCL) - FAX:  3218-7837 

www.aracaju.se.gov.br - e-mail: ccl@aracaju.se.gov.br 
 

 
 
 
 

47

ANEXO IV 

RELAÇÃO DAS UNIDADES PARTICIPANTES 

 

Nº DE 
ORDEM ÓRGÃO / ENTIDADE ENDEREÇO 

01 Secretaria Municipal de 
Governo - SEGOV 

Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270 

02 
 Secretaria Municipal da 
Juventude e do Esporte - 
SEJESP 

Rua Arauá, nº 892 – Centro – CEP: 49.010-330 
 

03 
Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão - SEPLOG 

Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42 – 
Siqueira Campos – CEP: 49.075-270 

04 
Secretaria Municipal da 
Saúde - SMS 

Rua Sergipe, n°1310 – Siqueira Campos – 
CEP:49.075-540 - Aracaju-SE 
FONE: 2106-9755/8818-5282 

05 
Secretária Municipal da 
Defesa Social e da 
Cidadania - SEMDEC 

Av. Pedro Paes Azevedo, Nº 853, Bairro 
Salgado Filho, CEP 49.025-570  

06 
Secretaria Municipal da 
Família e da Assistência 
Social - SEMFAS 

Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, nº 42, Bairro 
Siqueira Campos - CEP: 49.075-270 
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ANEXO V 
 

TERMO DE ADESÃO 

  Termo de adesão referente ao Registro de 

Preços n° xxxxx para  XXXXXXXXXXX que 

entre si fazem a SECRETARIA MUNICIPAL 

DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO - SEPLOG, unidade gerenciadora do 

Sistema de Registro de Preços, e o(a)(inserir 

o nome do órgão aderente). 

Eu, ....................................................(inserir nome da autoridade competente do 
órgão contratante), portador(a) do RG n.º ....................................... (inserir número do 
RG) e do CPF n.º ...............................................(inserir número do CPF), na qualidade 
de ..............................................(inserir o cargo da autoridade), dou ADESÃO ao 
processo de REGISTRO DE PREÇO para ........................................................... (inserir 
objeto do contrato), número ........................................... (inserir número do processo), 
responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do contrato e demais 
incumbências pertinentes ao processo, nos termos do Decreto n.º 4.340 de 04 de junho 
de 2013. 
 
Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

PROJETO OU 
ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

VALOR 
ESTIMATIVA 

ANUAL 
XXXXX 

 
XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXX 

 
 

Aracaju (SE), ______ de ____________________ de 2015. 
 

 
________________________________________________________________ 

(inserir nome do dirigente e do órgão aderente) 


