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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2022. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 007/2022. 
 

A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SÃO FRANCISCO – AEVSF, através de seu 
Pregoeiro, torna público que realizará a Licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo do tipo “MENOR PREÇO”, julgamento POR DESCONTO 
PERCENTUAL, modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, objetivando SELECIONAR 
PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS para o objeto indicado no 

item 01 deste instrumento, sendo realizada por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação (internet). A licitação será regida pela Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Federal nº 7.892 de 2013, alterado pelos 
Decretos Federais nº 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, pelos Decretos Municipais n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009 e 

nº 004 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 

123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e 
Decretos nº 8.538/2015, 10.273/2020, Lei Municipal nº 2.242 de 29 de dezembro de 
2009 e no disposto neste Edital e seus anexos. A sessão pública de processamento 

deste Pregão será conduzida pelo Pregoeiro e observará condições a seguir: 
 

Recebimento das 

propostas até: 

20/05/2022 

Início da sessão de 

disputa de preços: 

20/05/2022 

Horário da Sessão 10hs 

Numero do Processo 

Eletrônico 

011/2022 

Sistema eletrônico 

utilizado 

COMPRASNET 

Endereço eletrônico do 

sistema 

www.comprasnet.gov.br 

Órgão da UASG 94620 – Estado  de Pernambuco 

Numero da UASG 458688 – Autarquia Educac. do Vale São Francisco 

Julgamento MENOR PREÇO 

Modo de disputa ABERTO E FECHADO 

Contato (87) 3866-3250 – E-mail: licitacao@facape.br 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, 

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

1.2. Para participar da licitação se faz necessário cadastramento prévio do licitante no 

sistema eletrônico de compras do Governo Federal (COMPRASNET). 
 

1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Autarquia Educacional do Vale do 
São Francisco, credenciado na função de Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para os sistemas de compras 
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eletrônicas utilizados pelo Governo Federal, disponível no sítio eletrônico: 
www.comprasnet.gov.br 
 

1.4. Todas as referências de horário/tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante 

a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF. 
 

1.5. O Edital deste certame também está disponível no sítio eletrônico: 
www.facape.br. 
 

2. DO OBJETO 
 

2.1. Constitui objeto do presente Pregão, SELECIONAR PROPOSTAS PARA 
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 

BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO A RESERVA, 
AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, 

REEMBOLSO, TUDO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE [ 
CATSER: 3719 ], conforme solicitação da Diretoria Executiva da AEVSF e de acordo 
com as especificações e quantitativos constantes no ANEXO I, deste instrumento 

convocatório. 
 

2.2 - Fazem parte deste instrumento convocatório os Anexos conforme descrito 
abaixo: 

 

I. Quadro de especificações e quantitativo do objeto; 

II. Modelo de Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador, 

conhecimento do Edital e de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

III. Modelo da Proposta de Preço; 

IV. Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. A dotação orçamentária para o objeto deste certame correrá por conta de 

recursos próprios constante da seguinte dotação orçamentária: 
 

Programa de Trabalho: 12.122.152.8028 – Apoio Administrativo às Ações da 
AEVSF; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.0 – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica. 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico: 
a) Pessoas jurídicas interessadas pertencentes ao ramo de atividade econômica 

pertinente e compatível ao objeto deste certame e que atenderem a todas as 
exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação. 

b) Pessoas jurídicas enquadradas como Microempresa (ME), Microempreendedor 
Individual (MEI) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com o art. 
48, I da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 

128/2008, 147/2014 e 155/2016. 
 

4.1.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento 

da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário estabelecidos neste Edital. 
 

mailto:licitacao@facape.br
http://www.facape.br/
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4.1.2. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas 

neste Edital. 
 

4.2. Não poderão concorrer neste Pregão Empresas: 
a) Empresas ou entidades preferenciais que não preencham os requisitos 

necessários para a qualificação como Microempresa (ME), Microempreendedor 
Individual (MEI) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), definidos no art. 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016; 

b) Concordatárias ou que estejam sob processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, concordata, falência, dissolução, fusão, cisão, incorporação e 
liquidação; 

c) Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, com as sanções prescritas 
nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93; 

d) Licitante que esteja sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, seja física 

ou jurídica, concorrendo entre si; 
e) Não seja servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da 

licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico. 

 

4.3. A participação nesta licitação significa pleno conhecimento e aceitação dos 

termos deste Edital, não cabendo, posteriores alegações de desconhecimento de seus 
itens ou condições.   
 

4.4. As licitantes interessadas em participar deste certame com registro no SICAF, 
obrigam-se a declarar, sob as penalidades da lei, a superveniência de fato impeditivo 

de sua habilitação. 
 

4.5. As Participantes qualificadas como Microempresa (ME), Microempreendedor 
Individual (MEI) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), definidos no art. 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 
147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, para fins do exercício do direito de 
preferência assegurado em Lei, deverão informar a opção no Sistema COMPRASNET. 
 

4.6. As licitantes deverão encaminhar até a data e horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do Sistema a PROPOSTA DE 
PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 

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

de compras do Governo Federal, no endereço: www.comprasnet.gov.br. 
 

5.2. A utilização e o sigilo da senha são de exclusiva responsabilidade do usuário do 
sistema, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo à Administração a responsabilização por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da mesma. 
 

5.3. O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico de compras implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 
Eletrônico. 

mailto:licitacao@facape.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA  
 

6.1. No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços expressos 

em moeda nacional, em algarismo hindu-arábico, até a data e hora marcadas para a 
sessão do Pregão, na qual deverão constar as seguintes informações: 
 

a) A descrição das características/quantitativo dos serviços, que deverá atender ao 
disposto no Anexo I, deste edital.  

b) Indicação dos preços em algarismo e em valor percentual; 
c) Percentual de desconto único sobre o volume de vendas estimado, em algarismo e 

por extenso. Havendo divergência entre os valores em algarismo e por extenso, 
valerá este. 

d) Na proposta, para fins tão somente de classificação, o licitante deverá aplicar o 
percentual de desconto único ofertado, pelo volume de passagens estimadas pela 
AEVSF/FACAPE para o exercício do ano em curso, no Anexo I deste Edital. 

e) Após concluída a fase de lances e/ou negociação com o Pregoeiro, será vencedora 
a licitante que ofertar o maior percentual de desconto sobre o volume estimado. 

f) Para fins de contratação, será considerado o percentual de desconto ofertado, 
aplicado sobre o volume efetivo de vendas, incluindo-se o valor da taxa 
de embarque. 

g) No cálculo do percentual de desconto proposto, pelo fornecedor se 
responsabilizará por todas as despesas relativas aos serviços executados 

incluindo, no caso de passagens, a sua entrega na AEVSF/FACAPE ou na 
residência do servidor, se for o caso, e, ainda, impostos, taxas, fretes, seguros e 
quaisquer outros encargos que incidem ou venham a incidir sobre os respectivos 

serviços e/ou tarifas, objeto desta licitação. 
h) Os percentuais de desconto deverão ser apresentados prevendo-se a inclusão de 

quaisquer gastos ou despesas com tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, 
seguros e outros encargos ou acessórios que possam recair sobre os serviços, 
objeto da presente licitação. 

i) A cotação e os lances apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe 

cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 
j) Nos percentuais de desconto, serão considerados até a segunda casa decimal, 

inclusive. O desconto mínimo será de, no mínimo, 2,2%. 

k) O percentual de desconto ofertado será aplicado sobre o valor dos 
serviços efetivamente prestados. 

l) Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo 
serão considerados desclassificados.  

 

6.2. Em caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de 

lances, o licitante que apresentar o menor desconto final deverá adequar a proposta 
ao lance final ofertado, preenchendo no sistema os novos preços unitários dos itens 
registrados. 
 

6.3. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, transportes, 
fretes e quaisquer outros custos ou despesas que incidam sobre a prestação do objeto 

a ser contratado. 
 

6.4. Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços 
unitários e totais máximos fixados neste Edital. 
 

mailto:licitacao@facape.br
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6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 
Edital, apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis. 
 

6.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

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

6.7. Para fins de contratação, solicita-se, quando do encaminhamento da proposta 
final escrita ou da documentação de habilitação, a juntada dos dados do responsável 

da empresa que assinará o futuro contrato. 
 

6.8. Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo 
serão considerados desclassificados.  

 
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

7.1. Para fins de comprovação de HABILITAÇÃO as licitantes deverão observar os 

procedimentos a seguir: 
a) Após a etapa de lance será verificada a habilitação do licitante com menor preço 

por meio de consulta eletrônica no Sistema; 
b) Os documentos de habilitação solicitados poderão ser apresentados de maneira 

individual e avulsa, no Sistema COMPRASNET, para comprovação da 

regularidade e habilitação, nos termos das exigências dos artigos 27 a 31 da Lei 
nº 8.666/93. 

c) O pregoeiro poderá fazer a consulta no SICAF para fins de comprovação de 
regularidade de habilitação. 

d) A empresa participante, na condição de cadastrada no Sistema COMPRASNET, 
obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de FATO 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, na forma do § 2°, do art. 32, da Lei Federal n° 

8.666/1993. 
e) Toda a documentação solicitada deverá ser apresentada em nome do 

estabelecimento do licitante, ou seja, se matriz, documentos da matriz, se filial, 
documentos da filial, salvo aqueles que são emitidos somente em nome da 
matriz. 

 

7.2 - Para fins de habilitação neste processo, a empresa licitante deverá apresentar 
no Sistema COMPRASNET todos os documentos determinados nos itens seguintes: 
 

7.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Registro comercial no caso de empresa individual, em caso de sociedade 

empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados 
da última alteração contratual ou consolidação contratual, devidamente 
registrados na Junta Comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado 

dos documentos de eleição de seus administradores. Em se tratando de alteração 
consolidada não será necessário apresentar as alterações anteriores; 

b) Inscrição de Ato Constitutivo no órgão competente, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual (MEI), deverá apresentar 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br. 
d) No caso de sociedade empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada (EIRELI), ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

mailto:licitacao@facape.br
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devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seu(s) administrador(s). 

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

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2.2 - REGULARIDADE FISCAL: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda – CNPJ/MF;  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta de quitação de Tributos Federais, administradas pela 
Secretaria da Receita Federal e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda, abrangendo 

inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, ou 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
e) Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL, comprovada através de 

Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) emitida pela Secretaria da Fazenda do 
domicílio ou sede do licitante; 

f) Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL, comprovada através 

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

 
7.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e 

Extrajudicial, expedida pelo Cartório distribuidor da sede da licitante, com data 
de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de 

processamento deste pregão, ou dentro do prazo de validade constante no 
documento. 

 

7.2.4 -  QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e 
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a  
Justiça  do  Trabalho,  em atendimento à Lei Federal nº 12.440/11. 

 

7.2.5 -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestados de Qualificação Técnica 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 

licitante forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, 
produtos de natureza e vulto similares ao objeto da presente licitação; 

a.1) Deverá constar obrigatoriamente no(s) referido(s) atestado(s) as 
seguintes informações: razão social, CNPJ, endereço, contato, nome e cargo de 
quem o emitiu. 
 

b) Comprovante de registro na Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, 
conforme Lei nº 11.771/2008, de 17 de setembro de 2008; 

mailto:licitacao@facape.br


 

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
                                                                     FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE 
                     Setor de Licitações e Contratos - SELI 

Campus Universitário, s/n° – Vila Eduardo – Petrolina/PE.CEP: 56328-903. 
Fone: (87) 3866-3250 -  E-mail:  licitacao@facape.br 

 

 
                                         

 

 

7 

c) Declaração de que opera com bilhetes próprios de todas as Companhias 
classificadas como regulares perante o Departamento de Aviação Civil – DAC; 

 

7.2.6 – OUTRA(S) DECLARAÇÃO(ÕES): 

a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo 
interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que 

não emprega mão de obra que constitua violação ao disposto naquele preceito 
constitucional (Anexo II);  

7.3. As MicroEmpresas (ME), Microempreendedor Individual (MEI) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar todas as Certidões solicitadas em edital mesmo que apresentem alguma 

restrição, a fim de usufruir do benefício do disposto no artigo 43, da Lei 
Complementar 123/06 e alterações, no tocante à Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
 

7.4. Existindo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal ou 

Trabalhista, no caso de participantes qualificadas como MicroEmpresas (ME), 
Microempreendedor Individual (MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme preceitua 

o art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 
128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decreto 8.538/2015.  
 

7.4.1. A não regularização da documentação de Regularidade Fiscal ou Trabalhista 

pendente, no final do prazo concedido, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

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

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

8.1. A partir da data e horário indicados no preâmbulo deste edital e previsto no 
sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, na forma prevista neste edital, passando o Pregoeiro a 
examinar as propostas. 
 

8.2. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, 

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

8.3. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, representado 

pelo MAIOR DESCONTO, a ser aplicado sobre o valor do bilhete emitido, descontado 
o valor da taxa de embarque. A proposta da licitante deverá indicar o percentual de 

desconto único sobre o volume de vendas estimado pela AEVSF/FACAPE, que é de R$ 
136.460,22 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e dois e 
oito centavos). 
  

8.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 

mailto:licitacao@facape.br


 

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
                                                                     FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE 
                     Setor de Licitações e Contratos - SELI 

Campus Universitário, s/n° – Vila Eduardo – Petrolina/PE.CEP: 56328-903. 
Fone: (87) 3866-3250 -  E-mail:  licitacao@facape.br 

 

 
                                         

 

 

8 

a) Aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as 
especificações exigidas no Termo de Referência; 

b) Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 
 

8.5. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 
 

8.6. As propostas classificadas serão selecionadas considerado o maior percentual de 

desconto.   
 

8.6.1. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou 
mensagens via e-mail, com o(a) Pregoeiro(a) e com a equipe de apoio, inclusive para 

pedidos de exclusão de lances dados equivocadamente, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis, já que tal ato configura a identificação da licitante durante a 

sessão pública, o que é legalmente vedado. 
 

8.7. Assiste a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

lances diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da 
desconexão efetuada pelo próprio licitante. 
 

8.8. A partir da abertura da etapa competitiva, o tempo estimado para disputa dos 

itens será de 15 (quinze) minutos mais o tempo randômico (aleatório) do auto 
encerramento que ocorrerá no intervalo de até 10 (dez) minutos, para 
fechamento iminente da etapa aberta. Sendo assim, após a etapa aberta, há duas 

situações possíveis: a existência de 3 (três) ou mais licitantes que ofertaram 
valores não superiores a 10% acima do menor lance, hipótese em que todos 

terão a oportunidade de apresentarem lance final fechado, ou se não houver 3 
(três) propostas dentro da faixa dos 10%, os participantes que ofertaram os 
3 (três) melhores lances avançam na etapa fechada, formando o grupo de 

licitantes que terá oportunidade de oferecer uma proposta final fechada dentro do 
prazo de 5 (cinco) minutos, que será sigilosa até o término desse período. 

 
8.8.1. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do 

Decreto 10.024/2019, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais 
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance 
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste 

prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º. 
 

8.8.2. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 
 

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

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

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

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
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8.13. Após o encerramento da etapa competitiva, o Pregoeiro encaminhará 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação, ao ser feita a adjudicação, 
será incluído, na respectiva Ata, o registro dos preços cotados iguais ao do 

licitante vencedor, na sequência de classificação do certame. Os licitantes 
irão demonstrar interesse por meio do chat do Sistema Comprasnet. 
 

8.14. Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao 

preço, passa-se a etapa de habilitação. 
 

8.15. Para cumprimento do item 7 (habilitação) deste Edital, bem como no caso de 
pronunciamento de aceitabilidade final da proposta, a sessão poderá ser suspensa 

para aguardo do envio e recebimento da documentação de habilitação e proposta 
ajustada. A data e horário para retomada da sessão do pregão serão comunicados 
pelo Pregoeiro, através do Sistema, com antecedência mínima de 24 horas. 
 

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

considerada vencedora por decisão motivada do Pregoeiro. 
 

8.17. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 

8.17.1. O licitante declarado vencedor do certame, fica convocado a apresentar nova 

proposta (REALINHADA) no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas a partir 
da sua convocação, por meio de sistema/e-mail. 
 

8.18. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 

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

8.19. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado 
ao Pregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos 

quantos necessários, quando pertinente para agilidade do procedimento. 
 

8.20. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 
 

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

8.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos 
lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem 

prejuízos dos atos realizados. 
 

8.23. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes, no intervalo mínimo de 24h para o reinício da sessão. 
 

8.24. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição 
de preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos/produtos, bem como 

os demais esclarecimentos que julgar necessários. 
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8.25. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou 
autoridade superior promover diligência destinada a elucidar ou completar a instrução 
do processo. 
 

8.26. Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de 
verdade real, será permitida a inclusão de documentos ou informação necessários 
para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços 

ou habilitação dos participantes, porém não documentados no processo. 
 

8.27. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 
Licitante desistente às penalidades previstas neste Edital. 
 

9. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
9.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do Pregão. A petição poderá ser encaminhada via e-mail: 

licitação@facape.br, dirigida ao Pregoeiro da AEVSF/FACAPE, até 03 (três) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. As respostas a tais 

esclarecimentos e decisões sobre impugnações, serão disponibilizadas exclusivamente 
na página desta IES na internet (www.facape.br). 
 

9.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo 

de 02 (dois) dias úteis. 
 

9.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 
do processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 
 

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

licitante interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para 
abertura das propostas, podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de 

abertura, fazendo-se o registro no “chat ” do sistema. 
 

10.  RECURSOS ADMINISTRATIVOS E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. No final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, 

sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os 
interessados ficam automaticamente intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, conforme 
prevê o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 
 

10.2. As razões do recurso e contrarrazões deverão ser encaminhadas 

exclusivamente para o e-mail licitação@facape.br. 
 

10.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito 
de recurso, e a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante 

vencedor. 
 

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

10.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo. 
 

10.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
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10.7. As razões de recursos serão dirigidas ao Presidente da AEVSF/FACAPE, por 
intermédio do Pregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar 
sua decisão ou, nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado para 

decisão final. 
 

10.8. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 
prazo legal previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

10.9. Homologada a licitação pela Presidência da AEVSF/FACAPE, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato no prazo definido neste Edital. 
 

11. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 
 

11.2. A contratação decorrente da ata de registro de preços terá vigência de 12 
(doze) meses, sendo formalizada por intermédio de termo de contrato na forma do § 

4º, do art. 62, da Lei nº 8.666/1993. 
 

 

12. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Após a adjudicação e homologação do resultado da licitação do objeto pela 

autoridade competente, será efetuado o registro dos preços dos fornecedores 
correspondentes mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços - Anexo VII, a 
ser firmada entre os fornecedores registrados e a AEVSF/FACAPE, ficando vedada a 

transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros. 
 

12.1.1. O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços será de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data do recebimento do documento oficial de convocação, 
podendo este prazo ser renovado desde que ocorra motivo justificado do fornecedor. 
 

12.2. Depois de assinada a Ata de Registro de Preço, a qualquer tempo durante a sua 

vigência, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado para retirar a nota de 
empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data de recebimento 
do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação. 
 

12.3. A formalização da contratação será efetivada por meio de nota de empenho. 
 

12.4. No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, a pessoa designada para 
assinar o contrato deverá comprovar os necessários poderes para realização deste 
ato. 
 

12.5. O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do 
instrumento de contratação. 
 

12.6. O FORNECEDOR poderá contatar com a Coordenadoria responsável, por 
intermédio do telefone (87) 3866-3212/3866-3200 ou pelos e-mails: 
almoxarifado@facape.br, para obter informações sobre a Assinatura da Ata de 

Registro e/ou do termo de contrato, bem como sobre os dados e emissão da nota de 
empenho. 
 

13. RECISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 
contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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13.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

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

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

13.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

14. PRAZOS E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

14.1. As condições de execução do objeto serão conforme o seguinte: 

a) PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bilhetes de passagem será de, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitação oficial da 

AEVSF/FACAPE. 

b) LOCAL DE ENTREGA: Os bilhetes das passagens deverão ser entregues na 
Secretaria Executiva da AEVSF/FACAPE, situada na BR 203, KM 02 – Campus 

Universitário, s/nº, Vila Eduardo – Petrolina/PE, ou enviados por email, se for o caso.  
 

14.2 - O atendimento será efetuado pelo fornecedor registrado nos dias úteis, em 
horário comercial. Deverá, também, ser garantido atendimento, fora do horário 

comercial, nos finais de semana e feriados, através de Central Telefônica ou outro 
meio a ser definido, sujeito a anuência da AEVSF/FACAPE. 
 

14.3 - A Secretaria Executiva da Presidência da AEVSF/FACAPE será responsável pelo 

controle e execução dos serviços, devendo criar controles específicos para identificar a 
natureza da passagem aérea a fim de evitar equívocos nas fases de liquidação e 

pagamento da despesa. 
 

14.4 – Os pedidos de cancelamentos de bilhetes não utilizado, total ou parcialmente, 
ocorridos por mudança  de  planos  em  atenção  à  necessidade  do  serviço,  desde  

que  estejam  no  prazo  de cancelamento concedido pelas companhias aéreas - os 
quais deverão ser devidamente comprovados pelo fornecedor  -  implicarão  em  
cancelamento  automático  sem  ônus  para  a AEVSF/FACAPE  e não serão incluídas 

no faturamento. 
 

14.5 - O atesto das faturas correspondentes ao fornecimento dos bilhetes de 
passagens aéreas caberá a Secretaria Executiva da Presidência da AEVSF/FACAPE, 

através de servidores designados para esse fim. 
 

14.6 - Com base nas normas pertinentes ao controle da despesa pública, a 
AEVSF/FACAPE, durante a execução da despesa de passagens, deverá providenciar as 
seguintes medidas adicionais: 
 

a) solicitar do fornecedor registrado a identificação na nota fiscal/fatura, dos dados 
abaixo: 
a.1) observação de que a passagem aérea foi emitida para atender aos servidores da 

AEVSF/FACAPE; 
b) solicitar ao servidor beneficiado as seguintes informações: 

b.1) documentos (ticket, canhoto, etc.) que comprovam a efetiva viagem; 
b.2) relatório de prestação de contas da viagem, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: nome completo, matrícula e cargo na AEVSF/FACAPE, data e trecho da 

viagem (ida e volta) e justificativa da viagem e justificativa de sua necessidade. 
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14.7 – A execução dos serviços será feita de acordo com as demandas da 

AEVSF/FACAPE. 
 

15. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

15.1.  O recebimento do objeto ocorrerá na forma prevista no artigo 73, inciso II, 
alíneas “A” e “B” da Lei 8.666/93, após a conferência quantitativa e qualitativa 

devidamente atestada na(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s) não excluindo a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético profissional. 
 

15.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem 

ético profissional da fornecedora pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pela Ata/contrato. 
 

16. DO PAGAMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

16.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia útil, após a apresentação 
da Nota Fiscal atestada pelo servidor responsável pela gestão do contrato, conforme 

os produtos/materiais solicitados e desde que sejam atendidas pelo fornecedor as 
condições seguintes: 
 

a) Entregue ao ÓRGÃO GERENCIADOR a nota fiscal devidamente preenchida com, 

no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência ao vencimento, acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa 
da União, FGTS e INSS), devidamente atualizadas; 

b) Indique o nº do contrato/Ata, o nº do processo e/ou nº do Pregão desta 
Licitação; 

 

16.2. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal ou dos documentos 

exigidos como condição de pagamento por parte da vencedora importará em 
prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do ÓRGÃO 

GERENCIADOR. 
 

16.3. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 
 

16.4. O valor correspondente a 1% (um por cento) sobre todos os 
pagamentos realizados pela AEVSF/FACAPE, relativos ao objeto deste edital, 

serão creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS 
PEQUENOS NEGÓGIOS, conforme disposto no art. 4°, I da Lei Municipal 2.242 
de 29 de dezembro de 2009. 
 

17. DAS PENALIDADES 
17.1. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta 
Licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos 

devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda 
garantida a prévia e ampla defesa, serão plicadas às seguintes cominações, 

cumulativamente ou não: 
 

I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
a) pelo atraso na entrega do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 

cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos produtos 
entregues; 
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b) pela recusa em realizar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, 

a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do 
valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos produtos não 

substituídos/corrigidos; 
d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço, entendendo-se como 
recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 

10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com 

alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 
1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 
 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

ao ÓRGÃO GERENCIADOR, pelo prazo de até 2 (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 a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que ao fornecedor ressarcir o ÓRGÃO GERENCIADOR, pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
anterior. 
 

17.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, ao fornecedor estará sujeita às 

penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 17.1.: 
I - pelo descumprimento do prazo de serviço; 
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no serviço, caracterizada 

se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 
da data da rejeição, devidamente notificada; e, 

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos 
estipulados neste Edital. 
 

17.3. Além das penalidades citadas, o fornecedor ficará sujeito, ainda, no que couber, 

às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 
posteriores alterações, inclusive durante todo o prazo de validade dos produtos 
fornecidos. 
 

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

17.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos ao fornecedor as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida 
ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
 

18. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
18.1. Conforme Art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, “Quem, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a ATA, deixar 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a 

que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e na ATA e das demais cominações legais.” 
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19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 

8.666/93. 
 

19.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 
 

19.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 

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

19.4. Os avisos e homologação do resultado pertinente a esta licitação serão 
divulgados no Diário Eletrônico do Município de Petrolina e/ou em jornal de grande 

circulação, quando for o caso e os demais atos serão publicados na página desta IES 
na internet (www.facape.br). 
 

19.5. O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de 

habilitação apresentada na licitação. 
 

19.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Petrolina, Estado de 
Pernambuco. 
 

19.7. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no 
endereço: www.facape.br, e ainda, poderá ser consultado e/ou retirado no Setor de 
Licitações e Contratos, na sede da AEVSF/FACAPE, sito na BR 203 KM 02 – Campus 

Universitário, s/nº, Vila Eduardo – Petrolina/PE. Onde o Pregoeiro e membros da 
Equipe de Apoio, prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 

neste Pregão. 
 

 
Petrolina-PE, 28 de abril de 2022. 

 

 
MARCOS DOS SANTOS SANTANA 

(Pregoeiro da AEVSF/FACAPE) 
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ANEXO I   

 
 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO DO OBJETO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2022. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 007/2022. 

 
 

1.0 - OBJETO: Selecionar propostas para obtenção de registro de preços para 

SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA 

EVENTUAL FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, 

COMPREENDENDO A RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, 

REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, TUDO DE ACORDO COM AS 

NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da SMSG da AEVSF e 

de acordo com as especificações e quantitativos constantes no quadro do item a 

seguir: 

 

1.1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUATITATIVOS: 
 

 
 

   Obs*: O quantitativo é estimativo conforme demanda da AEVSF/FACAPE.  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Item Especificação do Produto/ Serviço Unidade Quant* 
Desconto 

(%) 

01 Petrolina – Recife – Petrolina Unid 50 (%) 

02 Petrolina – Salvador – Petrolina Unid 10 (%) 

03 Petrolina – São Paulo – Petrolina Unid 20 (%) 

04 Petrolina – Brasília – Petrolina Unid 06 (%) 
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ANEXO II 

 

 

MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  MENOR  TRABALHADOR,  

CONHECIMENTO DO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
A 

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-AEVSF 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/____. 

 
 

A empresa________________________, sediada na_____________ 

telefone____________ fax____________ e-mail____________, por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO PRESENCIAL nº 

___/___, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 

 
a)  Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus 

anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do 
edital supra. 

c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em 
cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º  8.666/93. 

 

 
_________________ , _____ de ____________ de ______. 

 
 
 

________________________________________ 

        (Empresa e assinatura do responsável legal). 

 
 
 

 
 
 

 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa  
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou  

procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO III 
 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

A 
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-AEVSF 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/____. 
 
 

Prezados Senhores, 
  

Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados objetivando o 
fornecimento a essa Autarquia, de acordo com o disposto no edital do Pregão 

nº......../....... supra e ordenamentos legais cabíveis: 

  
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA:   
Razão social:___________ CNPJ sob nº: _________Inscrição Estadual nº: ________ 

Inscrição municipal nº: ________, Endereço Completo: ________, Telefone fixo: ________ 
celular: _______E-mail: _________;   
Nome do Banco: __________________ Agência Nº: ___________________                               

Nome da Agência: ___________  Conta Corrente Nº: ___________________ 
 

OBJETO: SRP para eventual Fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres 
(nacional e internacional), compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, 
remarcação, endosso, reembolso, de acordo com as necessidades da AEVSF/FACAPE. 

DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO: _______ % ( _______ por cento). 
 

VALOR GLOBAL DA 
 PROPOSTA (R$): 

________________  (____________  ) 

 
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Execução: ________________   
 
DADOS  DO  REPRESENTANTE  LEGAL  ASSINATURA  DO CONTRATO:  

Nome: ___________ Natural de: ___________ Estado civil________ Cargo/Função: 
_________ Endereço residencial ________ completo_________Telefone: ________ 
Fax:_____  E-mail: ______CPF/MF nº: _____ RG nº: ______Expedido por:_________ 

 
 

_______________ , ______ de ____________ de ________. 

 
 

________________________________________ 

        (Empresa e assinatura do responsável legal). 

 

 
Obs.: A proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente  

e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)  
devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 007/2022. 
 

Minuta da Ata de Registro de Preço n.º ...../2022 
(UMA ATA PARA CADA FORNECEDOR) 

 

A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF, pessoa 

jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 11.157.971/0001-66, com 
sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, Petrolina/PE, 
representada neste ato pelo seu Presidente, o Prof. ANTONIO HENRIQUE HABIB 

CARVALHO, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 205.369.170 
SSP/BA e do CPF nº 285.170.595-49, e do outro lado a empresa................., CNPJ 

nº ....., Inscrição Estadual n° ........, com sede à ....., Conta nº ...., Banco ...., Ag. 
....., adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no  Processo Licitatório nº 
011/2022, Pregão Eletrônico SRP nº 007/2022, neste ato representada pelo(a) 

Sr.(a) ............., CPF nº ...., CI nº....., residente à ....., doravante denominada 
FORNECEDOR (A), têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando 

publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, pelo Decreto Municipal nº 001/2005, de 1º de janeiro de 2005, alterado 

pelos Decretos Municipais nº 018/2007, de 27 de março de 2007, n.º 048/2009 de 10 
de julho de 2009, nº 225 de 27 de outubro de 2011 e nº 403 de 13 de janeiro de 

2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com as devidas alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto 8.250/2014, Lei 

Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 
Decreto 8.538/2015, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as 
seguintes:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente ATA, SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO A RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, 

MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, TUDO DE ACORDO COM AS  
NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme quadro e quantitativos a seguir: 

 

 

Item Especificação do Produto/ Serviço Unidade Quant* 
Desconto 

(%) 

01 Petrolina – Recife – Petrolina Unid 50 (%) 

02 Petrolina – Salvador – Petrolina Unid 10 (%) 

03 Petrolina – São Paulo – Petrolina Unid 20 (%) 

04 Petrolina – Brasília – Petrolina Unid 06 (%) 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
2.1. As condições de execução do objeto serão conforme o seguinte: 

a) PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bilhetes de passagem será de, no 

máximo, até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitação oficial da 
AEVSF/FACAPE. 

b) LOCAL DE ENTREGA: Os bilhetes das passagens deverão ser entregues na 
Secretaria Executiva da AEVSF/FACAPE, situada na BR 203, KM 02 – Campus 
Universitário, s/nº, Vila Eduardo – Petrolina/PE, ou enviados por email, se for o caso. 

  
 

2.2 - O atendimento será efetuado pelo fornecedor registrado nos dias úteis, em 
horário comercial. Deverá, também, ser garantido atendimento, fora do horário 

comercial, nos finais de semana e feriados, através de Central Telefônica ou outro 
meio a ser definido, sujeito a anuência da AEVSF/FACAPE. 
 

2.3 - A Secretaria Executiva da Presidência da AEVSF/FACAPE será responsável pelo 

controle e execução dos serviços, devendo criar controles específicos para identificar a 
natureza da passagem aérea a fim de evitar equívocos nas fases de liquidação e 
pagamento da despesa. 
 

2.4 – Os pedidos de cancelamentos de bilhetes não utilizado, total ou parcialmente, 
ocorridos por mudança  de  planos  em  atenção  à  necessidade  do  serviço,  desde  
que  estejam  no  prazo  de cancelamento concedido pelas companhias aéreas - os 

quais deverão ser devidamente comprovados pelo fornecedor  -  implicarão  em  
cancelamento  automático  sem  ônus  para  a AEVSF/FACAPE  e não serão incluídas 

no faturamento. 
 

2.5 - O atesto das faturas correspondentes ao fornecimento dos bilhetes de 
passagens aéreas caberá a Secretaria Executiva da Presidência da AEVSF/FACAPE, 
através de servidores designados para esse fim. 
 

2.6 - Com base nas normas pertinentes ao controle da despesa pública, a 

AEVSF/FACAPE, durante a execução da despesa de passagens, deverá providenciar as 
seguintes medidas adicionais: 
 

a) solicitar do fornecedor registrado a identificação na nota fiscal/fatura, dos dados 

abaixo: 
a.1) observação de que a passagem aérea foi emitida para atender aos servidores da 

AEVSF/FACAPE; 
b) solicitar ao servidor beneficiado as seguintes informações: 

b.1) documentos (ticket, canhoto, etc.) que comprovam a efetiva viagem; 
b.2) relatório de prestação de contas da viagem, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: nome completo, matrícula e cargo na AEVSF/FACAPE, data e trecho da 

viagem (ida e volta) e justificativa da viagem e justificativa de sua necessidade. 
 

2.7 – A execução dos serviços será feita de acordo com as demandas da 
AEVSF/FACAPE. 
 

2.8.  O recebimento do objeto ocorrerá na forma prevista no artigo 73, inciso II, 

alíneas “A” e “B” da Lei 8.666/93, após a conferência quantitativa e qualitativa 
devidamente atestada na(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s) não excluindo a 

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético profissional. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
3.1. O valor global estimado deste instrumento é de R$ _______ (_______), sendo o 
valor percentual de ______ (_____) a ser aplicado sobre o valor do bilhete, conforme 

proposta apresentada pelo FORNECEDOR homologada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

3.2. O pagamento pelo serviço realizado dar-se-á mensalmente até o 30º (trigésimo) 
dia, após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo servidor designado 

para fiscalizar o contrato, desde que sejam atendidas pelo FORNECEDOR as condições 
seguintes: 
 

a) Entregue ao ÓRGÃO GERENCIADOR a nota fiscal devidamente preenchida com, 

no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência ao vencimento, acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa 

da União, FGTS e INSS), devidamente atualizadas; 
b) Indique o nº do contrato, o nº do processo e/ou nº do Pregão desta Licitação; 

   

3.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição de pagamento por parte do FORNECEDOR, 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
ÓRGÃO GERENCIADOR. 

3.4. O pagamento será efetuado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ao FORNECEDOR 
mediante depósito na conta corrente n.º______Agência n.º______, Banco ______, 

indicados pelo FORNECEDOR. 
 

3.5. O valor correspondente a 1% (um por cento) sobre todos os pagamentos 
realizados pela AEVSF/FACAPE, relativos ao objeto deste edital, serão 

creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS 
PEQUENOS NEGÓGIOS, conforme disposto no art. 4°, I da Lei Municipal 2.242 
de 29 de dezembro de 2009. 
 

3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o FORNECEDOR não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
atualização financeira devida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, entre a data acima referida 

e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 
fórmula:  EM = I x N x VP Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias 

entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da 
parcela a ser paga. I = Índice de atualização financeira = 0,0001644,   
assim apurado: I = (TX/100)          I = (6/100) I = 0,0001644 
                               365                    365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%.  
 

3.7. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 

seguinte ao da ocorrência. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1 - O objeto desta licitação correrá à de recursos próprios da AEVSF, previstos na 
seguinte Dotação Orçamentária: 

Programa de Trabalho: 12.122.152.8028 – Apoio Administrativo as ações da AEVSF; 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.0 – Material de Consumo. 
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CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

5.1. A presente ata de registro de preços tem vigência de 12 (doze) meses, 
contados da publicação no Diário Eletrônico do ÓRGÃO GERENCIADOR, sendo 
formalizada por intermédio de termo de contrato na forma do § 4º, do art. 62, da Lei 

nº 8.666/1993. 
 

§ 1º. Os atos de acompanhamento e administração da ata de registro de preços 
ficarão sob a responsabilidade da Coordenação de Manutenção e Serviços Gerais do 

ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

§ 2º Esta ata de registro de preços não será objeto de adesão por parte de nenhum 
órgão ou entidade pública ou privada 
 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA ATA 
6.1. O FORNECEDOR fica obrigado a executar o objeto da presente ata nas 
quantidades indicadas na Autorização de Fornecimento, durante a vigência do 

contrato ou instrumento equivalente, firmados em decorrência da presente ata de 
registro de preços. 
 

6.2. A existência de preços registrados não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar 

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao 

FORNECEDOR a preferência em igualdade de condições. 
 

6.3. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 

8.666/1993. 
 

6.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 

6.5. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 
 

6.6. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
 

6.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 
 

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;  
II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 
 

6.8. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
de contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

7.1 – O FORNECEDOR se obriga a: 
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a) Fornecer os bilhetes/serviços dentro das normas e padrões técnicos e em 
consonância com a proposta apresentada; 

b) Fornecer o objeto desta licitação em conformidade com as especificações descritas, 

sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais tanto no 
quantitativo, quanto na qualidade, caso não estejam em conformidade com as 

referidas especificações; 
c) Cumprir fielmente o presente instrumento, de forma que os produtos sejam 

fornecidos com perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 

responsabilidade; 
d) Executar o objeto deste instrumento contratual de acordo com as condições e 

prazos determinados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, correndo por sua conta todas as 
despesas com tributos, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fiscais e 
comerciais, mão de obra, frete e quaisquer outras que incidam direta ou 

indiretamente sobre a execução do Contrato; 
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o 
art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

f) Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, assim como fornecer novos documentos que comprovem o atendimento 

a essa exigência à medida que forem vencendo os prazos de validade daqueles 
anteriormente apresentados, em conformidade com o imposto pelo artigo 55, inciso 
XIII da Lei nº 8.666/93; 

g) O FORNECEDOR fica obrigado a manter, durante a vigência deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

exigidas no Edital do Pregão nº 007/2022 ou a regularidade com os tributos 
federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e FGTS.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a: 
 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização do serviço, por meio de servidor 

especialmente designado pelo Presidente da AEVSF/FACAPE, nos termos do art. 
67 da lei nº 8.666/93, sob os aspectos quantitativo e qualitativo;  

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo FORNECEDOR, 
de acordo os termos de sua proposta; 

c) Somente efetuar pagamentos ao FORNECEDOR quando comprovada sua 

regularidade fiscal, que, obrigatoriamente, precederá a liquidação da despesa pelo 
Setor Financeiro e Contábil da AEVSF/FACAPE. 

d) Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações constantes no Edital da licitação.  

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo FORNECEDOR; 

f) Notificar o FORNECEDOR sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas serviços realizados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 

g) Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Petrolina. 

h) Aplicar ao FORNECEDOR as penalidades cabíveis. 
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CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A execução dos serviços constantes nesta Ata será fiscalizado por servidor ou 
comissão de servidores designados pela Presidência, doravante Sr(a) __________, 

Portaria nº ____/____, nos termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados 
“Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação 

de orientação geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato. 
  

9.2. À Fiscalização desta Ata compete, entre outras atribuições: 
 

a) Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata 

e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos 
que comprovem essas solicitações de providências; 

b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
c) Encaminhar ao Setor Jurídico os documentos que relacionem as importâncias 

relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a 

pagamento; 
d) Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados ao ORGÃO 
GERENCIADOR; 

e) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais 

glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o termo circunstanciado 
necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato. 

f) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções 
devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

g) Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a 

possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais; 
h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando ao 

Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 

i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais 

de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, principalmente 
quanto à sua quantidade e qualidade; 

j) Formalizar os ajustes com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando 
todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 

k) Avaliar, sempre que for necessário, a qualidade da execução do objeto desta Ata, 

propondo soluções que visem reduzir gastos e racionalizar o 
fornecimento/serviços; 

l) O Fiscal da Ata/Contrato deverá manter registros informativos sobre a qualidade 
da execução dos serviços, assim como as ocorrências que porventura existam 
durante a vigência do instrumento.  

m) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às 
suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades; 

n) Visando o bom cumprimento das obrigações e para fins de dirimir dúvidas 
oriundas do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor, o Fiscal da 
Ata/Contrato deverá manter arquivo com cópia dos seguintes documentos: termo 

de Ata ou Contrato, termos os aditivos, edital da licitação; projeto básico ou 
termo de referência; notas fiscais recebidas e pagas; correspondência com o 

Fornecedor. 
 

9.3. O Fiscal designado deverá informar ao requisitante ou demandante da 
contratação, sobre o término da vigência da Ata ou contrato com antecedência de 90 
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(noventa) dias, o qual deverá informar sobre o seu interesse na prorrogação da 
vigência contratual, se for o caso, ou na abertura de novo procedimento licitatório. 
 

9.4. Caso haja necessidade de prorrogação da vigência contratual ou se for o caso de 

realização de novo procedimento licitatório, caberá ao responsável demandante da 
contratação a adoção dos procedimentos obrigatórios tais como: comunicações 
internas, termos de referencia, Projetos, conforme o caso, para a elaboração de 

termos aditivos e/ou nova licitação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
10.1. O objeto da presente licitação será recebido nos termos do artigo 73, inciso I 

ou II, da Lei nº 8.666/93, e nos termos fixados nos anexos deste edital, observando-
se a sua conformidade com as previsões deste Instrumento Convocatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CANCELAMENTO DE REGISTRO  

11.1. A FORNECEDORA terá seu registro cancelado pela AEVSF/FACAPE, assegurados 
o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:  
 

a)  Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

b) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àquele praticado no mercado;  
b) Quando estiverem presentes razões de interesse público.  
 

11.2. A FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro 
de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 

comprovado.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  
12.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no 

edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das 
demais cominações legais;  
 

12.2. Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial 

da ATA e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a 
AEVSF/FACAPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as 
seguintes penalidades: 

I. Advertência;  
II. Multa na forma estabelecida no subitem 12.1;  

III. Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) 
anos;  

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade.  
 

12.3. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas  
juntamente  com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do FORNECEDOR, 
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com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da 
notificação.  
 

12.4. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a AEVSF/FACAPE em perdas e 

danos, por:  
 

I. Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor global da proposta;  

II. Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) 

sobre o valor global da proposta;  
III. Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar 

a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do 
valor global da proposta.  

 

12.5. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 
da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;  
 

12.6. O fornecedor ficará sujeito, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do 
artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS  
13.1. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados 

resumidamente no Diário Oficial do Município, http://www.doem.org.br/pe/petrolina e 
demais meios da imprensa oficial, se necessário; exceto quando se tratar de 

advertência ou multa.  
 

13.2. Nos termos do artigo 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, fica eleito o foro 
competente da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco para dirimir eventuais 
questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja.  
 

13.3. À AEVSF/FACAPE cabe o direito de revogar a presente Ata por interesse 
público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata.  
 

13.4. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a 
execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, 
para o cometimento de outras.  
 

13.5. Compete à AEVSF/FACAPE dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os 
documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a 
presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas   

partes   na   presença   das   testemunhas   abaixo.      
  

Petrolina,   .... de ...................de 2022. 
 

________________________________ 

ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO 
PRESIDENTE AEVSF/FACAPE 

 
_______________________________ 

[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa FORNECEDORA] 
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TESTEMUNHAS: 

 
_________________________________________________________ 
 

CI Nº ______________________ e CPF Nº ______________________ 
 

__________________________________________________________ 
 
CI Nº ______________________ e CPF Nº _______________________ 
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