
 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2019 
 

 
EDITAL 

 
PREÂMBULO: 

O Estado de Pernambuco, por intermédio da AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA/APAC, 
através da Pregoeira Jéssica Santos Mesquita, designada através da Portaria SAD nº 704, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, edição do dia 27/04/2019, atendendo à solicitação contida no 
Processo n° 0031300017.001137/2019-79 do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, e Solicitação de 
Compra n° 540101000242019000035 do Sistema PE-Integrado, oriundas da Gerência de 
Monitoramento e Fiscalização - GRMF, devidamente autorizadas pela autoridade competente, torna 
público que se acha aberta, nesta Agência, Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
Menor Preço Por Item, sob o regime de execução indireta, a ser realizada por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação - Internet, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002, e Lei Estadual nº 12.986, de 17/03/2006, Decreto Estadual nº 32.539 de 24/10/2008, 
Decreto Estadual n° 45.157/2017, aplicando-se subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e suas alterações, Decreto Estadual n° 
42.191/2015, Decreto Estadual nº 45.140 de 19/10/2017 e alterações, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário a seguir: 
 
 

Recebimento das Propostas até: 12/12/2019 às 14h15 

Abertura das Propostas: 12/12/2019 às 14h16 

Início da Sessão de Disputa de Preços: 12/12/2019 às 14h20 

Sistema eletrônico utilizado: PE-INTEGRADO  
Endereço eletrônico: https://www.peintegrado.pe.gov.br 

Dados para contato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pregoeira: Jéssica Santos Mesquita 
E-mail: cel@apac.pe.gov.br 

Fone: (81) 3183.1056 / 3183.1051 

Endereço: Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Bairro de Santo Amaro / Recife - PE / CEP. 50.040-000 

Referência de Tempo:   

Para todas as referências de tempo no Sistema PE-
Integrado será considerado obrigatoriamente o horário 

de Brasília - DF. 
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

RECOMENDA-SE QUE AS LICITANTES INICIEM A SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO COM 
TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADOS. 

 

mailto:cpl@apac.pe.gov.br
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1. 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.  Os trabalhos serão conduzidos por servidora da Agência Pernambucana de Águas e Clima, 
credenciada na função de Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para os sistemas de compras eletrônicos utilizados pela Administração Direta e Indireta, 
disponível no Portal Eletrônico de Compras Governamentais, no endereço 
www.peintegrado.pe.gov.br. 

2. OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a Contratação de laboratório especializado para identificação e 
contagem de fitoplâncton em amostras de águas brutas de reservatórios em Pernambuco, de acordo 
o Termo de Referência - ANEXO I deste Edital. 
 
3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / FONTE DE RECURSOS 

3.1. O valor máximo total estimado para esta contratação é de R$ 162.196,6500 (cento e sessenta e 
dois mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), resultantes de pesquisa de preços 
realizada via Sistema PE-Integrado, conforme Anexo I do Termo de Referência - Mapa de Preços 
Estimativos. 

3.2. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Estado de Pernambuco para o presente exercício, na classificação abaixo: 
 

 UO: 0313 - Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

 Programa de Trabalho: 18.544.0733.4116.0000 

 Natureza da Despesa: 33.90.39.50 

 Fonte de Recursos: 0242004588 - Qualiágua 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências 
deste Edital, inclusive quanto à documentação, e que estejam obrigatoriamente cadastrados no 
sistema eletrônico de compras utilizado neste processo. 
 
4.2. 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. 
 
4.3. Como requisito para a participação no Pregão eletrônico, o licitante deverá declarar, em campo 
próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências previstas neste Edital. 
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4.4. A licitante enquadrada como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou 
Microempreendedor individual - MEI deverá declarar-se no sistema eletrônico como tal, informando 
que cumpre os requisitos de habilitação, conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na 
documentação comprobatória da regularidade fiscal e/ou trabalhista. 
 
4.5. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123/06, as pessoas jurídicas que se enquadrem em qualquer das exclusões estabelecidas nos incisos 
do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.6. Ficarão impedidas de participar: 

 
 

4.6.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar 
com o órgão, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção 
aplicada; 
4.6.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, nos termos do art. 
7º da Lei nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 
4.6.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, 

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

reabilitação; 

4.6.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

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

4.6.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 

dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 

objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório; 

4.6.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação; 

4.6.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 

8.429/1992, ou pessoa jurídica que tenha como sócio majoritário aquele a quem foi dirigida 

mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão condenatória;  

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

4.6.9. Empresas que não atendem aos requisitos dos itens 4.1, 4.4 e 4.6 deste edital; 
 

5. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

5.1. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso de Licitação e durante a sessão 
pública referente ao Sistema PE-Integrado observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame, salvo 
disposição diversa. 
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6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS - PE-INTEGRADO 
 

6.1. Para participar das licitações realizadas através do portal eletrônico no Estado de Pernambuco, o 
interessado deverá realizar o credenciamento junto ao sistema PE-INTEGRADO. 
 

6.1.1. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 
credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data limite de 
apresentação das propostas iniciais. 

 
6.2. O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do credenciamento online 
no Portal do PE-Integrado, no endereço: www.peintegrado.pe.gov.br, acessando a opção “cadastre-se 
no sistema”, localizado no canto superior direito do portal. 
 
6.3. Após a conclusão do cadastro online, o interessado deverá entrar em contato com o suporte por 
meio do e-mail: suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, ou pelo telefone 3183-7721 para dar 
continuidade ao processo de credenciamento com envio eletrônico dos documentos comprobatórios e 
posterior recebimento do login pessoal de acesso ao sistema. 
 

6.3.1.  São documentos comprobatórios necessários:  
a) Cópia da última alteração do contrato social, CNPJ e comprovante de endereço da empresa;  
b) Cópias da identidade, CPF e comprovante de endereço dos sócios e/ou representantes;  
c) Termo de compromisso (modelo padrão do sistema) disponível no Portal. 
 
6.3.2.  Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de 
compras eletrônicas utilizados nas licitações; 
 
6.3.3. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações. 

 
6.4. A equipe de suporte fará a ativação do cadastro e o interessado receberá por email, uma senha 
provisória, que deverá ser substituída no primeiro acesso ao sistema. 
 
6.5. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelados 
por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo do Estado, devidamente justificada. 
 
6.6. 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 ao Governo do Estado a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
6.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal implica a responsabilidade legal 
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico. 
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6.8. Para fins de credenciamento e operacionalização do sistema PE-INTEGRADO, indica-se que os 
licitantes utilizem o navegador "Google Chrome", responsabilizando-se por eventual ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância desta disposição. 
 
7. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR MEIO ELETRÔNICO 
 
7.1. Tendo em vista as disposições do Decreto Estadual n° 45.157/2017, que trata da utilização do 
meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual, através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, e a utilização deste 
Sistema pela APAC a partir de novembro/2018, o presente processo licitatório será instruído 
exclusivamente por meio do SEI! e Sistema de Compras Eletrônicas PE-Integrado, salvo decisão em 
contrário, devendo a proposta ajustada e documentos de habilitação do(s) licitante(s) convocado(s) 
serem encaminhados eletronicamente para o e-mail da CEL/APAC constante do preâmbulo deste 
Edital, na forma que dispõe os itens 8 (da Proposta) e 9 (Dos documentos de habilitação) e seus 
subitens deste instrumento convocatório. 
 
7.2. O acesso à íntegra do processo eletrônico para vista pessoal do interessado, mediante solicitação 
escrita de vista aos autos, pode ocorrer por intermédio da disponibilização do sistema informatizado 
de gestão - SEI! ou por acesso à cópia do documento, preferencialmente, em meio eletrônico. 
 
8. DA PROPOSTA 

8.1. No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico PE-Integrado, a proposta de preços expressos em moeda nacional, sem 
identificação do licitante, até a data e hora marcadas para o recebimento das propostas. 

8.2. A proposta de preços será elaborada, com base neste Edital, no Termo de Referência (Anexo I), e 
Modelo de Proposta, conforme Anexo V deste Edital, e deverá conter: 

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

8.2.2. Especificação dos preços unitários de cada item licitado, os quais serão totalizados 
automaticamente pelo sistema, resultando no preço final. 

 
8.3. Em caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de lances, o licitante que 
apresentar o menor preço final deverá obedecer às seguintes regras: 

 
8.3.1. Adequar a proposta ao lance final ofertado, preenchendo no sistema os preços unitários 
dos itens; 
 
8.3.2. Enviar proposta adequada ao lance, conforme Modelo de Proposta (Anexo V do Edital), 
para fins de exame e aceitabilidade do preço para o endereço de e-mail da CEL/APAC 
(cel@apac.pe.gov.br), no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após o encerramento dos lances e 
convocação pela Pregoeira, com posterior envio da original, observando-se que os preços finais 
ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários e totais estimados pela Administração, 
conforme planilha de valores estimativos anexa ao Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 
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8.3.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, desde que com devida justificativa do licitante aceita 
pela Pregoeira. 

8.3.3. O licitante convocado poderá fazer o envio da proposta legível para o e-mail constante do 
preâmbulo deste Edital, no prazo estabelecido neste Edital, das seguintes formas: 

8.3.3.1. Caso a empresa licitante ou seu representante legal possua assinatura digital, poderá 
encaminhar para o endereço de e-mail da CEL/APAC a Proposta de Preços assinada 
digitalmente, baseada em certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, sem necessidade de encaminhar à CEL/APAC via impressa da 
mesma. 

8.3.3.1.1. Os documentos nato-digitais e assinados digitalmente são considerados originais 
para todos os efeitos legais. 

8.3.3.1.2. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia 
simples.  

8.3.3.2. Caso a empresa licitante ou seu representante legal não possua assinatura digital, 
deverá encaminhar a proposta de preços digitalizada para o e-mail constante do preâmbulo 
deste Edital e providenciar a entrega da proposta original impressa ao endereço da CEL/APAC, 
para que seja autenticada administrativamente pela comissão de licitação, conforme 
preceitua o Decreto Estadual n° 45.157/2017. 

8.3.4. As propostas ajustadas deverão conter o detalhamento completo do objeto, e a 
composição dos seus valores unitários e globais. 

8.4. No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é facultado à Pregoeira 
exigir as propostas dos demais classificados, tantas quantas necessárias, quando pertinente para 
agilização do procedimento. 

8.5. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas 
e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, frete, transporte e quaisquer outros custos ou 
encargos que incidam sobre os serviços. 

8.6. Quanto aos tributos e contribuições incidentes sobre o serviço, cada licitante é responsável pela 
informação das correspondentes alíquotas, de acordo com o seu regime de tributação. 

8.7. Os valores unitários e totais propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não 
lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais, ressalvadas as ofertas de lances. 

8.8. Existindo divergências no preço global em algarismos e por extenso, prevalecerá este último. 

8.9. As descrições dos materiais e serviços deverão estar em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a este Edital. 
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8.10. Caso haja discordância entre o descritivo do item constante neste Edital e no Termo de 
Referência e o descritivo do item no Sistema PE-Integrado, prevalecerá o descritivo constante no 
Termo de Referência e Edital. 

8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, apresentarem 
preços inexequíveis na forma da Lei nº 8.666/93, ou contiverem irregularidades insanáveis. 

8.11.1 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 
coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.  

8.11.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 
da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

8.12. 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. 

8.13. Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes na proposta de 
preços que não impedem a caracterização do objeto e a prestação do fornecimento e serviços nos 
termos desta licitação, não ensejarão a desclassificação. 

8.13.1. O ajuste da proposta, decorrente de erro de natureza formal ou material, não poderá 
implicar aumento do seu valor global nem aumento dos valores unitários e totais estimados na 
licitação. 

8.13.2. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 
apontadas pela Pregoeira. 

8.14. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante. 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1. Quando da entrega pelos licitantes da documentação de habilitação prevista neste Edital, a 
Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação em licitação ou a contratação, mediante a consulta 
aos cadastros abaixo elencados. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações 
elencadas, a licitante será DESCLASSIFICADA, devendo o pregoeiro repetir este procedimento 
conforme sejam procedidas as convocações, de acordo com a ordem de classificação. 

 
a) Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco  
(http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade) 
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- 
Geral da União (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) 
 



 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 
 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 

 
9.2. Para fins de habilitação neste processo, o licitante que ofertar o menor preço aceito pela 
Pregoeira deverá apresentar a documentação comprobatória abaixo discriminada nos itens 9.3, 9.4, 
9.5, 9.6 e 9.7 e seus subitens, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, a contar da data de aceitabilidade 
da proposta ou da convocação pela Pregoeira, a ser encaminhada para o e-mail da CEL/APAC 
constante do preâmbulo deste Edital, conforme determinado a seguir:  

9.2.1. Os documentos nato-digitais (documentos criados originariamente em meio eletrônico), 
como as certidões obtidas via internet (certidões de regularidade fiscal, comprovante de CNPJ, 
FGTS, etc), deverão ser encaminhados apenas via e-mail, sem necessidade de serem entregues 
na CEL a via impressa; 

9.2.2. Os demais documentos e declarações deverão ser encaminhados para o e-mail da 
CEL/APAC:  

a) Assinados digitalmente, caso a empresa licitante ou seu representante legal possua 
assinatura digital, baseada em certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; ou  

b) Digitalizados, com posterior apresentação dos originais por meio de portador ou enviados 
pelos Correios, ao endereço indicado no preâmbulo deste Edital, para que sejam conferidos 
com os originais e autenticados administrativamente pela comissão de licitação, conforme 
preceitua o Decreto Estadual n° 45.157/2017. 

9.2.3. Os documentos nato-digitais e assinados digitalmente são considerados originais para 
todos os efeitos legais. 

9.2.4. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples.  

9.2.5. Em caso de impossibilidade de encaminhamento da proposta de preços e documentos de 
habilitação via e-mail, no prazo designado, em virtude de indisponibilidade do correio eletrônico 
do remetente ou destinatário, o licitante deverá justificar tal impossibilidade, solicitando 
prorrogação da entrega dos documentos, a ser analisada pela Pregoeira, ou encaminhar os 
documentos impressos ao endereço da CEL/APAC constante do preâmbulo deste Edital. 

9.2.6. O licitante é responsável por confirmar se sua proposta e documentos de habilitação 
foram devidamente entregues e recebidos via e-mail ou fisicamente na CEL/APAC, dentro do 
prazo designado, responsabilizando-se por eventual ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância desta disposição. 
 
9.2.7. O Licitante deverá encaminhar a Proposta de Preços e Documentação de Habilitação em 
arquivos distintos, quando do envio por e-mail, preferencialmente em formato pdf. 
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9.2.8. Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do documento recebido, este 
ficará sob a guarda da comissão e será admitido o trâmite do processo de forma híbrida. 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO A SER ENTREGUE PELO LICITANTE 

9.3. O Licitante convocado deverá apresentar Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos de 
Habilitação, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital. 

9.4. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

9.4.1. Cédula de Identidade do(s) sócio(s) ou representante(s) legal(is) da empresa; 
 
9.4.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
9.4.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus Administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
9.4.4. 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; 
 
9.4.5. Declaração firmada pelo interessado ou seu representante legal, sob as penas da Lei, de 
que não emprega mão de obra que constitui violação ao disposto no preceito constitucional do 
inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (podendo ser adotado o modelo constante do 
Anexo III, deste Edital). 

 

9.5. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em: 

9.5.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

9.5.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

9.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

9.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de 
Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante. 
Considerando - se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a 
CRF de Pernambuco; 

9.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de 
Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
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9.5.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 
1.470/2011 do TST.  

9.6. A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:  

9.6.1. Comprovação de experiência, treinamento qualificado e a participação em trabalhos de 
comparação interlaboratorial. 

9.6.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter a empresa 
executado satisfatoriamente serviços com características semelhantes ao do objeto ora licitado. 

9.6.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser apresentados em papel timbrado da 
empresa emissora, devidamente assinado(s) pelo sócio ou representante da empresa, e deverão 
conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação, CNPJ, endereço e telefone da pessoa 
jurídica e do responsável pela emissão do atestado, identificação do licitante, descrição clara dos 
serviços prestados. As informações que não constarem dos respectivos atestados poderão ser 
complementadas por meio de declaração, em papel timbrado da empresa, ou mesmo cópia do 
instrumento de contrato ou documentação equivalente, se for o caso.  

9.6.4. Comprovação da existência de responsável(eis) técnico(s) apto(s) a prestar(em) os 
serviços, objeto desta licitação, em conformidade com o presente instrumento.  

9.6.5 Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou similar, do responsável pelo laboratório, 
reconhecido pelo conselho de classe ao qual o profissional está registrado;  

9.6.6. Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome. 

9.7. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em: 

9.7.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de 
empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em 
juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta 
econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

9.7.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 
distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio;  

9.7.2.1. A certidão descrita no subitem 9.7.2 somente é exigível quando a certidão negativa de 
Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 
9.7.1) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.  

9.7.2.2. Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos 
eletrônicos (PJe), é necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de 



 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 
 

recuperação homologado em juízo e se está apta econômica e financeiramente a participar do 
procedimento licitatório.  

9.7.2.2.1. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão 
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão 
de prazo diverso em lei ou em norma infralegal, ficando a licitante responsável por juntar a 
respectiva comprovação. 

9.7.2.2.2. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 
Judicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da 
sede da licitante ou de seu domicílio. 

9.7.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data fixada para recebimento. 

9.7.3.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros no órgão competente e estar 
devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade - CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de 
encerramento.  

9.7.3.2. A boa situação da empresa será comprovada através dos Índices de Liquidez Geral 
(LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1,0 (um) extraídos do Balanço Patrimonial, 
que poderão vir calculados pela licitante, mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

AC + ARLP 
Liquidez Geral = -------------------- ≥ ( maior ou igual ) 1,0 

PC + PELP 
 

AC 
Liquidez Corrente = -------- ≥ (maior ou igual) 1,0 

PC 
 

 Onde:  
AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; 

 

9.7.4. Declaração de Enquadramento Fiscal - ME/EPP/MEI - conforme modelo constante do 
Anexo IV deste Edital. 

9.8. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pela Pregoeira ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, na forma do item 9.2 deste Edital e seus subitens. 
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9.9. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos documentos relacionados neste Edital; 

9.10. Na fase de habilitação, nos termos da Lei Federal 123/2006 e do art. 3º do Decreto Estadual nº 
45.140/2017, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que apresente alguma restrição. 

9.10.1. Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

9.10.2. A prorrogação do prazo previsto no item anterior poderá ser concedida a critério da 
Administração, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.3. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos 
de regularização fiscal de que tratam os subitens anteriores. 

9.10.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. 

9.11. O Certificado de Registro de Fornecedores (CRF) obtido no Cadastro de Fornecedores do Estado 
de Pernambuco - CADFOR/PE emitido pela Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco 
substitui os documentos de habilitação enumerados nos itens 9.5.1. a 9.5.6. e 9.7.1 deste edital, 
relativos à documentação de regularidade fiscal e trabalhista, e Certidão Negativa de Falência, quanto 
às informações disponibilizadas no Portal Eletrônico da Secretaria Executiva de Administração no sitio 
www.sad.pe.gov.br/seadm, desde que estejam dentro de seu prazo de validade, podendo a Comissão 
de Licitação/Pregoeira consultar o banco de dados do cadastro para apuração da situação do licitante, 
assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. 

9.12. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à 
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte ou 
microempreendedores individuais, nos termos da lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações. 

9.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da 
matriz. 

9.14. O licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de 
habilitação no prazo previsto neste Edital além de ser desclassificado ou inabilitado do certame, 
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
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9.15. RECOMENDA-SE QUE AS LICITANTES INICIEM A SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO COM 
TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADOS. 

10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

10.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei Complementar nº 
123/2006, os Decretos Estaduais nº 32.539/2008 e 45.140/2017, e demais normas aplicáveis à espécie, 
inclusive com relação ao procedimento exclusivo para microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual. 

10.1.1. Por tratar-se de licitação destinada exclusivamente à participação de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, não será aplicado o direito de 
preferência previsto nos arts. 44 e 45 da LC 123/2006. 

10.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como critério de 
aceitabilidade os preços compatíveis com os preços dos insumos e serviços praticados no mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos. 

10.3. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições 
de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

10.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão 
pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista 
neste edital, passando a Pregoeira a examinar as propostas, que não devem ter a identificação do 
licitante. 

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

10.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão efetuada pelo próprio licitante. 

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

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

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

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

10.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
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minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação da 
proposta de menor preço. 

10.13. Encerrada a fase de lances, o licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar a 
proposta adequada ao lance final, na forma prevista neste Edital no item referente à proposta. 

10.14. A sessão será suspensa para aguardo da Proposta de Preços, cabendo à Pregoeira informar, 
através do Sistema, a data e horário para retomada do pregão. 

10.15. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá à 
Pregoeira e área demandante decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

10.16. Decidida a aceitação da proposta, a Pregoeira dará início à fase de habilitação do licitante autor 
da melhor oferta, com a verificação da documentação exigida neste Edital para habilitação. 

10.17. A sessão pública do Pregão será suspensa pelo prazo divulgado no SISTEMA para aguardo da 
documentação habilitatória, situação em que serão divulgados através do sistema a data e horário de 
prosseguimento do certame. 

10.18. Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pela Pregoeira nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

10.19. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10.20. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
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. 

10.21. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato e/ou retirar o instrumento equivalente, aplicar-se-á o disposto no item anterior. 

10.22. No mesmo prazo de apresentação da proposta e da documentação do 1º colocado, é facultado 
à Pregoeira exigir as propostas e os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos 
quantos necessários, quando pertinente para agilização do procedimento. 

10.22.1. Caso o 1º colocado seja desclassificado ou inabilitado, o pregoeiro exigirá a proposta e 
documentação da licitante remanescente, na ordem de classificação, e poderá solicitar, no mesmo 
prazo, os referidos documentos aos demais licitantes subsequentes, tantos quantos necessários, 
quando pertinente para agilização do procedimento, observado neste caso o atendimento 
facultativo destes licitantes. 

10.23. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades estabelecidas neste Edital. 
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10.24. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do pregão constarão de ata de sessão pública de disputa, sem prejuízo das 
demais formas de publicidade. 

10.25. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando 
possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

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

10.27. 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 Estado de Pernambuco. 

10.28. A Pregoeira deverá negociar os preços apresentados pelas empresas, podendo encaminhar 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o 
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

10.29. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

11. DA DILIGÊNCIA 

11.1. A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços 
unitários de serviços e/ou materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar 
necessários; 

11.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado à Pregoeira ou autoridade superior 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, devendo 
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, 
devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar, eletronicamente, via 
Sistema PE-Integrado, o pedido até o segundo dia útil que anteceder a abertura das propostas. 

12.3. A decisão do(a) Pregoeiro(a) 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 PE-Integrado. 
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12.4. Após a declaração do vencedor, qualquer licitante inconformado com o resultado poderá 
manifestar, imediata e motivadamente, ao final da sessão pública virtual, a intenção de recorrer contra 
decisões da Pregoeira, através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da motivação 
do recurso, sendo-lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar memoriais contendo as 
razões do recurso, que devem ser enviados para a Pregoeira. 

12.4.1. As respectivas razões deverão ser digitadas diretamente pelo licitante, em campo próprio 
do Sistema Eletrônico, em até 03 (três) dias a contar do acatamento, pela Pregoeira, da intenção 
de recurso interposto pelo licitante, independentemente de protocolo de entrega do memorial 
de razões escrito, entregue sob protocolo na Comissão Especial de Licitação. 

12.4.2. As motivações para interposição de recurso deverão ser registradas no sistema em até 10 
(dez) minutos após a declaração do vencedor. 

12.4.3. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

12.4.4. As contrarrazões deverão ser digitadas pelo licitante em campo próprio do Sistema 
Eletrônico. 

12.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo.  

12.6. A falta de manifestação imediata e motivadamente, importará a decadência do direito de 
recurso, e a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao licitante vencedor. 

12.7. As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio da Pregoeira que, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo fazê-lo subir, 
devidamente informado para decisão final. 

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

12.9. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor. 

12.10. Não serão conhecidos recursos e impugnações apresentados fora do prazo e horário legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 

12.11. Verificada a regularidade dos procedimentos, a Pregoeira encaminhará o processo à autoridade 
competente para a homologação. 

12.12. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato e/ou retirar instrumento equivalente no prazo definido neste Edital. 
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13. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

13.1. O Licitante vencedor deverá, em estrito cumprimento e observância as condições e exigências 
contidas no Termo de Referência e seus anexos - Anexo I deste Edital, executar os serviços ora 
licitados, cumprindo fielmente o contido no referido Termo. 

14. PRAZO DE VIGÊNCIA, GESTÃO, ASSINATURA E CONDIÇÕES DO CONTRATO 

 

14.1. A vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da assinatura do mesmo, podendo o 
contrato ser renovado nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/1993.  

14.4. Competirá ao servidor Gilberto Queiroz, Matrícula 100-730, cargo Gerente de Monitoramento e 
Fiscalização da APAC, Gestor do Contrato, a responsabilidade pelo acompanhamento, fiscalização e 
verificação da conformidade do serviço realizado.  

14.5. A licitante vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação da CONTRATANTE, para assinatura do Contrato. 

14.5.1. Quando o participante vencedor não assinar o Contrato, é facultado a CONTRATANTE convocar 
os participantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme previsão legal. 

14.5.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Contratante.  

14.6. A contratação será precedida da inscrição da licitante no CADFOR.  

15. DO REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL  

15.1. O preço contratado somente poderá ser reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data de 
assinatura do contrato, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei nº 12.525/2003. 

15.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá 
pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, 
não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

15.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, 
inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. As medições serão enviadas mensalmente à APAC a partir do último dia útil de cada mês. Após a 
aprovação da medição será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que deverá ser entregue juntamente 
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com o recibo. O pagamento da Nota Fiscal/fatura será efetuado em até 30 dias do atesto da mesma 
pelo Gestor do Contrato. 

16.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação; 

16.3. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma 
prevista neste instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito e atualizado no 
Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco - CADFOR; 

16.4. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato.  

17. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS DURANTE O PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO E EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

17.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 42.191/2015, a 
empresa licitante ou contratada, convocada no prazo de validade de sua proposta, ficará sujeita às 
penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e 
Indireta do Estado de Pernambuco com descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores 
(CADFOR) pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais, nos seguintes 
casos:  

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido, ou documento 
equivalente; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Não mantiver a proposta; 

g) Deixar de entregar documentação exigida no certame, ou entregar fora do prazo; 

h) Cometer fraude fiscal; 

i) Fizer declaração falsa. 

17.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no serviço/fornecimento executado, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por 
cento) do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o 
vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do contratado; 
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c) Pela demora em corrigir falha no serviço/fornecimento ou em substituir o material, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do 
contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no serviço/fornecimento ou em substituir o material, 
entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do material nos 05 (cinco) dias 
que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor 
do contrato, para cada evento. 

17.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 
aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das 
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

17.4. As multas estabelecidas neste instrumento podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente 
com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis; 

17.5. A penalidade de advertência será aplicada nos casos de menor gravidade, com fundamento no 
artigo 4º do Decreto estadual Nº 42.191/2015;  

17.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;  

17.7. A Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Estadual 
(GRE), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena 
de inscrição na Dívida Ativa Estadual.  

17.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas.  

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
competente 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 parecer escrito e devidamente fundamentado, nos 
termos do art. 49, da Lei n.º 8.666/93. 

18.2. 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; 

18.3. A participação do licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.  
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18.4. Os interessados poderão formular consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos, 
sempre por escrito dirigindo-se à Pregoeira, que atende ao público de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00 horas no endereço constante deste edital até 02 (dois) dias úteis antes da 
abertura do certame.  

18.5. A Pregoeira responderá através de comunicado eletrônico, via sistema, ou por e-mail/publicação 
no Site da APAC, até um dia útil antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital.  

18.6. A Comissão de Licitação/Pregoeira não se responsabilizará por informações que não lhe forem 
entregues ou que forem apresentadas em desacordo com este item. 

18.7. As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser apresentadas por 
escrito, diretamente à Comissão de Licitação/Pregoeira, no horário de 9:00 às 12:00 horas e com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a sua disponibilização nos termos da lei que 
rege as licitações. 

18.8. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Termo de Referência; 

  Anexo I do TR - Mapa de Preços Estimados da Solicitação de Compra 

Anexo II - Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação 

Anexo III - Declaração de que não Emprega Menor de Idade 

Anexo IV - Declaração de Enquadramento de ME/EPP/MEI 

Anexo V - Modelo de Proposta 

Anexo VI - Minuta do Contrato 

 

18.9. Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e 
demais normas que regem a matéria. 

19. DO FORO 

19.1. Fica eleito o foro do Recife/PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste 
instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Recife, 28 de novembro de 2019. 

 

Jéssica Santos Mesquita 
Presidente e Pregoeira - CEL/APAC 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2019 

 
 

ANEXO I DO EDITAL 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de laboratório especializado para identificação e contagem de fitoplâncton em amostras 

de águas brutas de reservatórios em Pernambuco. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

As microalgas e as cianobactérias respondem rapidamente às alterações ambientais, sofrendo 

mudanças quantitativas e qualitativas, de forma que são bons indicadores da qualidade dos corpos 

aquáticos. As cianobactérias na maioria das vezes formam florações maciças que dominam a 

comunidade fitoplanctônica em águas com concentrações expressivas de fósforo e nitrogênio. O grupo 

ocorre em uma ampla diversidade de habitats, dentre eles os reservatórios.  

O desenvolvimento de elevadas densidades de microalgas e cianobactérias em represas, reflexo 

das condições ambientais e da influência antrópica na bacia hidrográfica a montante, na maioria das 

vezes, compromete a disponibilidade de luz subaquática, influenciando a oxigenação da água. Em 

contrapartida, algumas espécies de cianobactérias, recorrentes e persistentes no Nordeste brasileiro, 

são reconhecidas pelo seu potencial de produzir toxinas capazes de causar sérios distúrbios hepáticos 

e neurológicos.  

Historicamente os reservatórios do Estado de Pernambuco têm apresentado variações na sua 

composição fitoplanctônica, indicativo de estados não saudáveis, tanto para os usos múltiplos quanto 

para as funções ecossistêmicas do corpo aquático.  

Neste contexto o Estado de Pernambuco, possui contrato QUALIÁGUA, firmado com a Agência 

Nacional de Águas (ANA). O contrato consiste na premiação pela ANA à APAC pelo alcance das metas 

pactuadas de monitoramento e divulgação dos dados de qualidade das águas no Estado, mediante o 
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cumprimento do Plano de Metas (Estruturantes e de Divulgação de dados). Dentre os 94 pontos 

monitorados, 54 deles correspondem a reservatórios, onde está previsto o monitoramento de 21 

parâmetros, dentre eles o fitoplâncton. O Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade 

de Água - QUALIÁGUA é uma iniciativa da ANA com os seguintes objetivos: 

 1. contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos, através da divulgação de dados 

sobre a qualidade das águas superficiais no Brasil a toda a sociedade; 

 2. estimular a padronização dos critérios e métodos de monitoramento de qualidade de água 

no País, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução ANA nº 903/2013, para tornar 

essas informações comparáveis em nível nacional; 

 3. contribuir para o fortalecimento e estruturação dos órgãos estaduais gestores de recursos 

hídricos e meio ambiente para que realizem o monitoramento sistemático da qualidade das 

águas e deem publicidade aos dados gerados; 

 4. promover a implementação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas - 

RNQA, no âmbito do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas - PNQA. 

O monitoramento do fitoplâncton permite acompanhar a evolução da qualidade hídrica e 

subsidiar a tomada de decisões do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos no Estado. Além da 

gestão das águas, os dados gerados também auxiliam a tomada de decisões para outros 

estabelecimentos, tais como as secretarias de saúde.  

 

2.1. JUSTIFICATIVA PARA NÃO ADMISSÃO DE CONSÓRCIO 

 

2.1.1. A vedação à participação de empresas na forma de consórcio na presente contratação 

fundamenta-se por tratar-se de contratação comum para empresas atuantes neste mercado, que, em 

sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante às qualificações técnica e econômico-financeira 

e demais condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.  

 

2.1.2. Entendemos que a vedação à participação de consórcio não trará prejuízos à competitividade do 

certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado 

envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto. 
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3. VALOR ESTIMADO 

 

3.1. O valor estimado total para a contratação é de R$ R$ 162.196,6500 (cento e sessenta e dois mil, 

cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), com base em pesquisa de preços realizada 

via Sistema PE-Integrado, conforme Planilha de Preços Estimados constante da Solicitação de Compra - 

Anexo II deste TR. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

 

4.1. Os recursos financeiros serão oriundos do programa QUALIÁGUA, Contrato Nº 003/2017 ANA-

QUALIÁGUA. 

 

4.2. A execução dos serviços objeto deste TR correrá à conta dos recursos orçamentários da APAC para 

o exercício de 2019, conforme classificação abaixo: 

 

 UO: 0313 - Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

 Programa de Trabalho: 18.544.0733.4116.0000 

 Natureza da Despesa: 33.90.39.50 

 Fonte de Recursos: 0242004588 - Qualiágua 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1 Parâmetros a serem analisados e método recomendado 

 A identificação e contagem de fitoplâncton devem contemplar os filos Cyanophyta, 

Euglenophyta, Ochrophyta (Bacillariophyceae) e Chlorophyta. A identificação do fitoplâncton deve 

resultar em relatórios técnicos apresentando as espécies identificadas, e a unidade da contagem deve 

ser células/ml. 

A metodologia de contagem de fitoplâncton deve ser baseada no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, 2017.  

 

5.2 Plano anual de amostragens 
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As coletas serão realizadas em 54 reservatórios do Estado, pela APAC, dentro de um ciclo 

trimestral, e seguirão o cronograma MENSAL do programa QUALIÁGUA (Anexo I deste TR). Está 

prevista para ser analisada no período de Outubro/2019 a Março/2022 uma quantidade de 540 

amostras de águas brutas de reservatórios no Estado. O cronograma será fornecido por trimestre à 

Contratada. Em função do cronograma do QUALIÁGUA, para atender à frequência trimestral, 

considera-se uma variação de 10 dias (para mais ou para menos). A quantidade de coletas varia de um 

mínimo de 9 a um máximo de 27 por mês. Apresenta-se em anexo uma estimativa de cronograma até 

a finalização do contrato, as coletas serão realizadas de segunda a sexta, exceto em feriados. Será 

apresentada, com frequência trimestral, uma programação definitiva das coletas em função das 

eventuais necessidades de ajustes de datas no referido cronograma estimativo geral.   

 

5.3 Fornecimento de frascos e reagentes 

O laboratório contratado deverá encaminhar à APAC o reagente fixador da amostra, 

acompanhado dos frascos apropriados conforme metodologia vigente, Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, 2017.  

 

5.4 Recebimento de amostras 

 As amostras de águas de reservatórios serão originadas das coletas realizadas pela APAC no 

âmbito do programa QUALIÁGUA. A empresa contratada será responsável por apanhar as amostras de 

água coletadas pela APAC na sede da Agência, para análise em laboratório próprio. As amostras serão 

acompanhadas das fichas de campo, contendo informações relevantes para o processamento das 

mesmas, que deverão constar no laudo. Considerando que as amostras coletadas chegam à sede da 

APAC em até 24 horas, a contratada terá o prazo entre 24 e 48 horas, após a data da coleta informada 

no cronograma, para apanhar as amostras na sede da APAC, respeitando o horário oficial de 

funcionamento da Agência. 

  

5.5 Tempo de validade das amostras 
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O laboratório contratado deverá respeitar o tempo de execução de cada análise, devendo ser 

considerado aquele na descrição da metodologia vigente, Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 23ª edição, 2017. 

 

5.6 Emissão de laudos 

Os laudos deverão ser emitidos em planilha no formato .XLSX ou .XLS  e em PDF, conforme 

modelo adotado pela APAC. Os laudos deverão ser enviados para o endereço eletrônico a ser 

repassado pela APAC, e os mesmos deverão conter: 

 

a) Data e hora que o laboratório recolheu a(s) amostra(s) na APAC; 

b) Identificação da amostra e os resultados de campo, que constarem na ficha de campo 

correlata; 

c) Resultados das análises (contagem – células/ml e identificação); 

d) Indicação do método de análise; 

e) Assinatura do responsável com número de Registro do CRBio; 

f) Código do laudo e controle de entrada da amostra. 

 

O prazo para a análise e envio dos resultados, em planilha eletrônica, será de até 15 (quinze) 

dias úteis a contar do recolhimento da(s) amostra(s) pelo laboratório, na sede da APAC. O recebimento 

da planilha com os resultados pela APAC será confirmado por meio eletrônico. Os resultados 

considerados desconformes serão questionados junto ao laboratório, o qual deverá justificar e 

apresentar plano de ação corretiva no prazo de 15 dias. 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 

O prazo para conclusão do objeto contratado é de 30 meses a partir da data de assinatura do 

contrato. Os laudos deverão ser encaminhados por via eletrônica com assinatura digital, em formato 

EXCEL e em PDF, a serem enviados em até 15 (quinze) dias úteis após o recolhimento da(s) amostra(s) 

pelo laboratório, na sede da APAC. O endereço eletrônico será repassado no ato da contratação do 

Laboratório. 
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7. CANCELAMENTO DE CONTRATO E SUSPENSÃO DO CONTRATO 

A APAC se reserva ao direito de suspender ou cancelar o contrato a qualquer tempo, quando: 

a)  Durante o desenvolvimento do contrato, for verificada repetidas inconsistências entre 

resultados, podendo ter sido geradas por falha do controle de qualidade do laboratório; 

b) Sse não forem apresentados com a constância prevista os elementos acima referidos, 

indispensáveis ao controle da qualidade dos resultados pela APAC;  

c) Se, quando detectada falha, medidas de remediação não forem tomadas ou não forem 

efetivas. 

 

8. GARANTIA DA QUALIDADE DOS RESULTADOS 

 

8.1 Equipe técnica 

Os técnicos responsáveis pelas análises deverão receber treinamento e serem avaliados 

permanentemente no decorrer do contrato, devendo ser mantido o registro de todos os 

procedimentos realizados. 

 

8.2 Ensaios de proficiência 

Ao longo do ano o laboratório contratado pela APAC deverá participar de rodadas de ensaios de 

proficiência em laboratório acreditado pelo INMETRO, que seja provedor de tais ensaios. O ensaios 

deverão ser apresentados à contratante. 

 

9. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. Comprovação de experiência, treinamento qualificado e a participação em trabalhos de 

comparação interlaboratorial. 

9.1.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado;  

 

9.1.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser apresentados em papel timbrado da 



 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 
 

empresa emissora, devidamente assinado(s) pelo sócio ou representante da empresa, e deverão 

conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação, CNPJ, endereço e telefone da pessoa 

jurídica e do responsável pela emissão do atestado, identificação do licitante, descrição clara dos 

serviços prestados. As informações que não constarem dos respectivos atestados poderão ser 

complementadas por meio de declaração, em papel timbrado da empresa, ou mesmo cópia do 

instrumento de contrato ou documentação equivalente, se for o caso.  

9.2. Comprovação da existência de responsável(eis) técnico(s) apto(s) a prestar(em) os serviços, objeto 

desta licitação, em conformidade com o presente instrumento.  

9.2.1 Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou similar, do responsável pelo laboratório, reconhecido 

pelo conselho de classe ao qual o profissional está registrado;  

9.3. Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome. 

 

10. DA ASSINATURA, VIGÊNCIA, REAJUSTE E GESTÃO DO CONTRATO 

 

10.1. A vigência do contrato é de 30 (trinta) meses, contados daassinaturado presente contrato, 

podendo o contrato ser renovado nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/1993.  

 

10.2. O preço contratado somente poderá ser reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data de 

assinatura do contrato, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei nº 12.525/2003. 

10.3. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá 

pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, 

não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

10.4. Competirá ao servidor Gilberto Queiroz, Matrícula 100-730, cargo Gerente de Monitoramento e 

Fiscalização da APAC, Gestor do Contrato, a responsabilidade pelo acompanhamento, fiscalização e 

verificação da conformidade do serviço realizado.  
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10.5. A licitante vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

convocação da CONTRATANTE, para assinatura do Contrato. 

10.5.1. Quando o participante vencedor não assinar o Contrato, é facultado a CONTRATANTE 

convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme previsão legal. 

10.5.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 

Contratante.  

 

11. FORMA DE PAGAMENTO 

 

11.1. As medições serão enviadas mensalmente à APAC a partir do último dia útil de cada mês. Após a 

aprovação da medição será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que deverá ser entregue juntamente 

com o recibo. O pagamento da Nota Fiscal/fatura será efetuado em até 30 dias do atesto da mesma 

pelo Gestor do Contrato. 

 

12. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

12.1. Pregão eletrônico, do tipo Menor Preço por Item. 

 

13. VALIDADE DAS PROPOSTAS 

 

As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de disputa. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

A CONTRATADA obriga-se a:  

 

14.1. Refazer todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, falhas, omissões ou quaisquer 

irregularidades constatadas oriundas de trabalho mal executado;  
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14.2. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, por qualquer dano ou prejuízo material 

causado pela CONTRATADA ou seus prepostos ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e 

qualquer reclamação relativa a esses eventos, sejam eles causados por negligência, imprudência ou 

imperícia de sua parte ou de seus representantes;  

14.3. Cumprir rigorosamente as exigências constantes do Edital e neste Termo, sujeitando-se às penas 

e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas nos Arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 

e alterações; 

14.4. Executar o contrato em estrita conformidade com as legislações e normas pertinentes e vigentes, 

as disposições e especificações deste Termo de Referência e com os termos da proposta de preços;  

14.5. Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços;  

14.6. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação de acidentes do trabalho, quando em decorrência da espécie, for vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecidos nas 

dependências da CONTRATANTE;  

14.7. Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam encargos fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, não transferindo, em hipótese alguma, a 

responsabilidade pelos respectivos pagamentos ao CONTRATANTE, inclusive se houver 

obrigatoriedade de retenção;  

14.8. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na licitação, 

além de sujeitar-se a outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 

n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;  

14.9. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou inconsistência, de caráter 

urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários e apresentando solução técnica para sua 

correção;  

14.10. Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela empresa responsável, 

devidamente uniformizado e identificado para os serviços referenciados neste projeto;  
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14.11. Designar formalmente um preposto, no ato da assinatura do contrato, com poderes para 

operacionalizar o contrato, assumindo o gerenciamento de todas as atividades inerentes ao seu fiel 

cumprimento; 

14.12. Acatar as recomendações da fiscalização da CONTRATANTE, facilitando a ampla ação desta, com 

pronto atendimento aos pedidos de esclarecimento porventura solicitados; 

14.13. Cumprir os postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal e as normas de 

segurança e medicina do trabalho;  

14.14. Manter sob sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais tiver 

acesso em decorrência da execução do serviço.  

14.15. O cumprimento, em especial, das condicionantes do Item 5. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

15.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, através do(s) Fiscal(ais) designados para tanto, o(s) qual(is) deverão anotar em registros 

próprios as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos em 

desacordo com os dispositivos contratuais e legais;  

15.2. Proceder ao pagamento mensal dos serviços contratados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis 

após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de acordo com as cláusulas 

contratuais, contado a partir do ateste pela fiscalização do CONTRATANTE; 

 15.3. Apresentar suas normas internas na assinatura do contrato; 

 15.4. Permitir acesso dos empregados da contratada ao local de execução dos serviços;  

15.5. Impedir que terceiros estranhos ao contrato executem o serviço;  

15.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA; 

 15.7. Coordenar e monitorar as ações pertinentes ao desenvolvimento das atividades executadas pela 

contratada;  
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15.8. Comunicar à contratada as irregularidades relacionadas com a execução dos serviços;  

15.9. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado.  

15.10. O cumprimento, em especial, das condicionantes do Item 5. 

 

16. DAS PENALIDADES  

 

16.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 42.191/2015, a 

empresa licitante ou contratada, convocada no prazo de validade de sua proposta, ficará sujeita às 

penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e 

Indireta do Estado de Pernambuco com descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores 

(CADFOR) pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais, nos seguintes 

casos:  

 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido, ou documento 

equivalente; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Não mantiver a proposta; 

g) Deixar de entregar documentação exigida no certame, ou entregar fora do prazo; 

h) Cometer fraude fiscal; 

i) Fizer declaração falsa. 

 

16.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no serviço/fornecimento executado, em relação ao prazo estipulado, de 1% 

(um por cento) do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por 

cento); 



 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 
 

b) Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do contratado; 

c) Pela demora em corrigir falha no serviço/fornecimento ou em substituir o material, a 

contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) 

do valor do contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no serviço/fornecimento ou em substituir o material, 

entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do material nos 05 (cinco) 

dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

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

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do 

valor do contrato, para cada evento. 

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

aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das 

multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

16.4. As multas estabelecidas neste instrumento podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente 

com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis; 

16.5. A penalidade de advertência será aplicada nos casos de menor gravidade, com fundamento no 

artigo 4º do Decreto estadual Nº 42.191/2015;  

16.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

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

16.7. A Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Estadual 

(GRE), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena 

de inscrição na Dívida Ativa Estadual.  

16.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas.  
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17. FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para discussões de litígios decorrentes do objeto desta 

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

 

Recife, 08 de novembro de 2019. 

 

Gilberto Queiroz de Lima Filho 

Gerente de Monitoramento e Fiscalização 

Matrícula nº 10073-0 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 

 

Código do 

E-fisco 
Descrição Unidade Quantidade Valor unitário  Valor Total  

505765-5 

SERVICO DE ANALISES E TESTES - DE AGUA BRUTA, PARA 

IDENTIFICACAO E CONTAGEM DE FITOPLANCTON. 

METODO DE ANALISE CONSTANTE NO STANDARD 

METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 

WASTEWATER, 23 EDICAO 2017,COM RELATORIO TECNICO 

E CONTAGEM EM CELULAS/ML. 

unidade 500 R$ 324,3933 R$ 162.196,65 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2019 - APAC 
 

ANEXO II DO EDITAL 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO  

 
 

 
 
 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n ________, por intermédio do seu 

representante legal, Sr(a) ____________, portador(a) da carteira de identidade n________, expedida 
pelo ____________, DECLARA para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos no edital do certame licitatório, PROCESSO Nº_______________ - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº _____/20___. 

 
Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2019 - APAC 
 

 

ANEXO III DO EDITAL 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII - ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, por intermédio do 
seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira de identidade nº 
______________, expedida pelo(a) ____________, DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do 
artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ). 
 
 
Local e data. 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
*em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2019 - APAC 
 

ANEXO IV DO EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 
 
À Agência Pernambucana de Águas e Clima 
PREGOEIRO(A): 
 
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2019 - CEL/APAC 
 
Objeto: Contratação de laboratório especializado para identificação e contagem de fitoplâncton em 
amostras de águas brutas de reservatórios em Pernambuco. 
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ n°_________, 
(ENDEREÇO COMPLETO)____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob 
as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006, que: 
 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE(EPP)/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), 

b) a receita bruta anual auferida não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º  
e §º 18-A, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Local e Data 
 
__________________________________ 
Assinatura, nome e número de identidade do declarante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2019 - APAC 

 
ANEXO V DO EDITAL 

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO) 
 
 

À Comissão Especial de Licitações - CEL/APAC 
Processo licitatório nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC  
Pregão eletrônico nº 0005/2019 
 
Objeto: Contratação de laboratório especializado para identificação e contagem de fitoplâncton em 
amostras de águas brutas de reservatórios em Pernambuco. 
 
Validade da Proposta: Sessenta (60) dias 
 

Código do 

E-fisco 
Descrição Unidade Quantidade Valor unitário  Valor Total  

505765-5 

SERVICO DE ANALISES E TESTES - DE AGUA BRUTA, PARA 

IDENTIFICACAO E CONTAGEM DE FITOPLANCTON. 

METODO DE ANALISE CONSTANTE NO STANDARD 

METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 

WASTEWATER, 23 EDICAO 2017,COM RELATORIO TECNICO 

E CONTAGEM EM CELULAS/ML. 

unidade 500   

 
 
 
Estão incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e 
quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação dos serviços a serem 
executados. 
 
 

Recife, XX de XXXXXXXXXXXX de 2019. 
Assinatura do Responsável pela empresa 



 

 

 

 

Av. Cruz Cabugá, nº 1111 – Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50.040-000 
Fones: (81) 3183-1004 e Fax: (81) 3183-1003 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2018 - APAC 
 

ANEXO VI DO EDITAL 
(MINUTA DO CONTRATO) 

 



 
 
 

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC 
Av. Cruz Cabugá, 1111, Santo Amaro, CEP: 50040-000 - Recife - PE 

Fone: (81) 3183.1000/1002  

  
 

CONTRATO Nº        /2019  
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA 
PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA E A 
EMPRESA __________________EM DECORRENCIA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, PROCESSO 
Nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC, NOS SEGUINTES 
TERMOS: 

 
 
 
Por este instrumento de Contrato, a AGÊNCIA PERNAMBUCA DE ÁGUAS E CLIMA - 

CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.915.612/0001-20, com sede na Avenida Cruz 

Cabugá, nº 1111, bairro de Santo Amaro, nesta cidade, neste ato representada por sua titular Sra. 

SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no 

CPF/MF sob o nº 294.907.904-00, portadora da Cédula de Identidade nº 2.056.065-SSP/PE, 

residente e domiciliada na cidade do Recife/PE, devidamente nomeada pelo Exmo. Sr. 

Governador do Estado de Pernambuco, mediante Ato nº 4161, publicado no D.O.E. de 

20/02/2019, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado a 

empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, 

estabelecida na ____________________, nº ______, no bairro _____________, na cidade 

__________ – CEP ___________, representada neste ato por  ________________________, 

brasileiro(a), estado civil, profissão, inscrita no CPF sob o nº ______________, RG nº __________ 

___/___, doravante designada simplesmente CONTRATADO(A)  têm entre si justo e acordado, e 

celebram o presente CONTRATO mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente 

outorgam e estabelecem, tudo de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, PROCESSO 

Nº 0033.2019.CEL.PE.0005.APAC e PROCESSO SEI de mesmo número, obedecendo as seguintes 

Cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Contratação de laboratório especializado para identificação e contagem de fitoplâncton em 

amostras de águas brutas de reservatórios em Pernambuco, conforme discriminado no Termo de 

Referência, que faz parte integrante e inseparável do Edital e deste Contrato, objetivando: 

a) contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos, através da divulgação de dados 

sobre a qualidade das águas superficiais no Brasil a toda a sociedade; 
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b) estimular a padronização dos critérios e métodos de monitoramento de qualidade de água 

no País, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução ANA nº 903/2013, para 

tornar essas informações comparáveis em nível nacional; 

c) contribuir para o fortalecimento e estruturação dos órgãos estaduais gestores de recursos 

hídricos e meio ambiente para que realizem o monitoramento sistemático da qualidade das 

águas e deem publicidade aos dados gerados; 

d) promover a implementação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas - 

RNQA, no âmbito do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas – PNQA; 

e) acompanhar a evolução da qualidade hídrica e subsidiar a tomada de decisões do ponto de 

vista da gestão dos recursos hídricos no Estado. Além da gestão das águas, os dados 

gerados também auxiliam a tomada de decisões para outros estabelecimentos, tais como 

as secretarias de saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1 Parâmetros a serem analisados e método recomendado 

A identificação e contagem de fitoplâncton devem contemplar os filos Cyanophyta, Euglenophyta, 

Ochrophyta (Bacillariophyceae) e Chlorophyta. A identificação do fitoplâncton deve resultar em 

relatórios técnicos apresentando as espécies identificadas, e a unidade da contagem deve ser 

células/ml. 

A metodologia de contagem de fitoplâncton deve ser baseada no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, 2017.  

2.2 Plano anual de amostragens 

a) As coletas serão realizadas em 54 reservatórios do Estado, pela CONTRATANTE, dentro de 

um ciclo trimestral, e seguirão o cronograma MENSAL do programa QUALIÁGUA;  

b) Está prevista para ser analisada pela Contratada no período de ______/20(   ) a ______/2022 

uma quantidade de 500 (quinhentas) amostras de águas brutas de reservatórios no Estado;  

c) O cronograma será fornecido por trimestre à CONTRATADO(A);  

d) Em função do cronograma do QUALIÁGUA, para atender à frequência trimestral, considerar-

se-á uma variação de 10 dias (para mais ou para menos); 

e) A quantidade de coletas deverá variar de um mínimo de 9 a um máximo de 27 por mês;  

f) Deverá ser apresentada uma estimativa de cronograma até a finalização do contrato;  
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g) As coletas serão realizadas de segunda a sexta pela APAC, exceto em feriados; 

h) Será apresentada, com frequência trimestral, uma programação definitiva das coletas em 

função das eventuais necessidades de ajustes de datas no referido cronograma estimativo 

geral.   

2.3 Fornecimento de frascos e reagentes 

O (A) CONTRATADO(A) deverá encaminhar à CONTRATANTE o reagente fixador da amostra, 

acompanhado dos frascos apropriados conforme metodologia vigente, Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, 2017.  

2.4 Recebimento de amostras 

a) As amostras de águas de reservatórios serão originadas das coletas realizadas pela 

CONTRATANTE no âmbito do programa QUALIÁGUA;  

b) O(A) CONTRADADO(A) será responsável por apanhar as amostras de água coletadas pela 

CONTRATANTE na sede da mesma, para análise em laboratório próprio; 

c) As amostras serão acompanhadas das fichas de campo, contendo informações relevantes 

para o processamento das mesmas, que deverão constar no laudo; 

d) Considerando que as amostras coletadas chegam à sede da CONTRATANTE em até 24 horas, 

o(a) CONTRADADO(A) terá o prazo entre 24 e 48 horas, após a data da coleta informada no 

cronograma, para apanhar as amostras na sede da CONTRATANTE, respeitando o horário 

oficial de funcionamento da Agência. 

2.5 Tempo de validade das amostras 

O(A) CONTRATADO(A) deverá respeitar o tempo de execução de cada análise, devendo ser 

considerado aquele na descrição da metodologia vigente, Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater, 23ª edição, 2017. 

2.6 Emissão de laudos 

a) Os laudos deverão ser emitidos em planilha no formato .XLSX ou .XLS  e em PDF, conforme 

modelo adotado pela CONTRATANTE.  

b) Os laudos deverão ser enviados para o endereço eletrônico a ser repassado pela 

CONTRATANTE, e os mesmos deverão conter: 

 Data e hora que o laboratório recolheu a(s) amostra(s) na sede da CONTRATANTE; 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 016b74e6-c308-4d20-ac46-3c763e3fd369



 
 
 

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC 
Av. Cruz Cabugá, 1111, Santo Amaro, CEP: 50040-000 - Recife - PE 

Fone: (81) 3183.1000/1002  

  
 

 Identificação da amostra e os resultados de campo, que constarem na ficha de campo 

correlata; 

 Resultados das análises (contagem – células/ml e identificação); 

 Indicação do método de análise; 

 Assinatura do responsável com número de Registro do CRBio; 

 Código do laudo e controle de entrada da amostra. 

c) O prazo para a análise e envio dos resultados, em planilha eletrônica, será de até 15 (quinze) 

dias úteis a contar do recolhimento da(s) amostra(s) pelo laboratório, na sede da 

CONTRATANTE.  

d) O recebimento da planilha com os resultados pela CONTRATANTE será confirmado por meio 

eletrônico. 

e)  Os resultados considerados desconformes serão questionados junto o(a) CONTRADADO(A), 

que deverá justificar e apresentar plano de ação corretiva no prazo de 15 dias. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2019, PROCESSO Nº PL.0033.2019.CEL.PE.0005.APAC e  PROCESSO SEI n° 
PL.0033.2019.CEL.PE.0005.APAC, com todos os seus anexos. 
 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1 O prazo para conclusão do objeto contratado é de 30 meses contados da assinatura do 
contrato.  

4.2 Os laudos deverão ser encaminhados por via eletrônica com assinatura digital, em formato 
EXCEL e em PDF, a serem enviados em até 15 (quinze) dias úteis após o recolhimento da(s) 
amostra(s) pelo laboratório, na sede da CONTRATANTE.  

4.3 O endereço eletrônico deverá ser comunicado por escrito ao(à) CONTRADADO(A) pela pessoa 
do Gestor do Contrato,  no ato da assinatura do mesmo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO CONTRATUAL 

5.1 A vigência deste Contrato é de 30 (trinta) meses, contados da assinatura do mesmo, 

podendo ser renovado nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/1993. 

5.2 O preço contratado somente poderá ser reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data 
de assinatura do contrato, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei nº 12.525/2003. 
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5.3 Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, o (a) CONTRATADO(A) 
deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, 
sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 
 
A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRADADO(A), o valor total estabelecido na proposta, de até 
R$           (          ) pelos serviços efetivamente executados, conforme valores e quantitativos 
constantes a seguir: 
 

Código 
do E-fisco 

Descrição Unidade Qdade 
Valor 

unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

505765-5 

SERVICO DE ANALISES E TESTES - DE AGUA BRUTA, 
PARA IDENTIFICACAO E CONTAGEM DE 
FITOPLANCTON. METODO DE ANALISE CONSTANTE 
NO STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION 
OF WATER AND WASTEWATER, 23 EDICAO 
2017,COM RELATORIO TECNICO E CONTAGEM EM 
CELULAS/ML. 

unidade 500 
  

 
 
CLAÚSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

7.1 As medições serão enviadas mensalmente à APAC a partir do último dia útil de cada mês.  

7.2 Após a aprovação da medição será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que deverá ser 
entregue juntamente com o recibo.  

7.3 O pagamento da Nota Fiscal/fatura será efetuado em até 30 dias do atesto da mesma pelo 
Gestor do Contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
Parágrafo Primeiro - Constituem obrigações do(a) CONTRADADO(A), além das constantes nos 
artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 
 

1.  Refazer todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, falhas, omissões ou quaisquer 
irregularidades constatadas oriundas de trabalho mal executado; 

2. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, por qualquer dano ou prejuízo 
material causado pelo(a) CONTRATADO(A) ou seus prepostos ou a terceiros, isentando a 
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação relativa a esses eventos, sejam eles causados por 
negligência, imprudência ou imperícia de sua parte ou de seus representantes; 
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3. Cumprir rigorosamente as exigências constantes do Edital e neste Termo, sujeitando-se às 
penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas nos Arts. 86, 87 e 88 da Lei 
nº 8.666/93 e alterações; 

4. Executar o contrato em estrita conformidade com as legislações e normas pertinentes e 
vigentes, as disposições e especificações deste Termo de Referência e com os termos da 
proposta de preços; 

5. Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

6. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação de acidentes do trabalho, quando em decorrência da espécie, for vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecidos nas 
dependências da CONTRATANTE; 

7. Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam encargos 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transferindo, em hipótese alguma, 
a responsabilidade pelos respectivos pagamentos à CONTRATANTE, inclusive se houver 
obrigatoriedade de retenção; 

8. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na 
licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

9. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou inconsistência, de 
caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários e apresentando solução 
técnica para sua correção; 

10. Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela empresa responsável, 
devidamente uniformizado e identificado para os serviços referenciados neste projeto; 

11. Designar formalmente um preposto, no ato da assinatura do contrato, com poderes para 
operacionalizar o contrato, assumindo o gerenciamento de todas as atividades inerentes ao seu 
fiel cumprimento; 

12. Acatar as recomendações da fiscalização da CONTRATANTE, facilitando a ampla ação desta, 
com pronto atendimento aos pedidos de esclarecimento porventura solicitados; 

13. Cumprir os postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal e as normas 
de segurança e medicina do trabalho; 

14. Manter sob sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais 
tiver acesso em decorrência da execução do serviço. 

15. O cumprimento, em especial, das condicionantes do Item 5 do Termo de Referência. 

16. Os técnicos responsáveis pelas análises deverão receber treinamento e serem avaliados 
permanentemente no decorrer do contrato, devendo ser mantido o registro de todos os 
procedimentos realizados. 

17. Ao longo do ano o(a) CONTRATADO(A) deverá participar de rodadas de ensaios de 
proficiência em laboratório acreditado pelo INMETRO, que seja provedor de tais ensaios, 
devendo os mesmos serem apresentados à CONTRATANTE. 
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Parágrafo Segundo -  Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, através do(s) Fiscal(ais) designados para tanto, o(s) qual(is) deverão anotar em 
registros próprios as falhas detectadas, comunicando ao(à) CONTRATADO(A) as ocorrências de 
quaisquer fatos em desacordo com os dispositivos contratuais e legais; 

2. Proceder ao pagamento mensal dos serviços contratados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis 
após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados de acordo com as cláusulas 
contratuais, contado a partir do ateste pela fiscalização da CONTRATANTE; 

3. Apresentar suas normas internas na assinatura do contrato; 

4. Permitir acesso dos empregados da contratada ao local de execução dos serviços; 

5. Impedir que terceiros estranhos ao contrato executem o serviço; 

6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo(a) 
CONTRATADO(A); 

7. Coordenar e monitorar as ações pertinentes ao desenvolvimento das atividades executadas 
pela contratada; 

8. Comunicar à contratada as irregularidades relacionadas com a execução dos serviços; 

9. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado. 

10. O cumprimento, em especial, das condicionantes do Item 5 do Termo de Referência. 
 

CLAUSULA NONA - DA GESTÃO DO CONTRATO 

Competirá ao Gerente de Monitoramento e Fiscalização da APAC, atualmente no exercício do 
cargo o servidor GILBERTO QUEIROZ DE LIMA FILHO, Matrícula 100-730, a função de Gestor do 
Contrato, pessoa responsável pelo acompanhamento, fiscalização e verificação da conformidade 
do serviço realizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da CONTRATANTE para exercício de 20___, na classificação abaixo: 

 
 UO: 0313 - Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 
 Programa de Trabalho: 18.544.0733.4116.0000 
 Natureza da Despesa: 33.90.39.50 
 Fonte de Recursos: 0242004588 - Qualiágua  
 Notas de Empenho:  
 Valores:  

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 016b74e6-c308-4d20-ac46-3c763e3fd369



 
 
 

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC 
Av. Cruz Cabugá, 1111, Santo Amaro, CEP: 50040-000 - Recife - PE 

Fone: (81) 3183.1000/1002  

  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
Parágrafo Primeiro - Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 

42.191/2015, a empresa licitante ou CONTRADADO(A), convocada no prazo de validade de sua 

proposta, ficará sujeita às penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração Direta e Indireta do Estado de Pernambuco com descredenciamento nos 

sistemas cadastrais de fornecedores (CADFOR) pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

demais cominações legais, nos seguintes casos:  

 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Não mantiver a proposta; 

g) Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

h) Cometer fraude fiscal; 

i) Fizer declaração falsa. 

 

Parágrafo Segundo -  A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no serviço/fornecimento executado, em relação ao prazo estipulado, de 
1% (um por cento) do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% 
(dez por cento); 

b) Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após 
o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do contratado; 

c) Pela demora em corrigir falha no serviço/fornecimento ou em substituir o material, a 
contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por 
cento) do valor do contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no serviço/fornecimento ou em substituir o 
material, entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do 
material nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 
do valor do contrato; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) 
do valor do contrato, para cada evento. 

Parágrafo Terceiro - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 

corridos a contar da aplicação da penalidade, o(a) CONTRADADO(A) cometer a mesma infração, 

cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.  

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 016b74e6-c308-4d20-ac46-3c763e3fd369



 
 
 

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC 
Av. Cruz Cabugá, 1111, Santo Amaro, CEP: 50040-000 - Recife - PE 

Fone: (81) 3183.1000/1002  

  
 

Parágrafo Quarto - As multas estabelecidas neste instrumento podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis 

 

Parágrafo Quinto -  Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, 

que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do 

processo.  

 

Parágrafo Sexto -  A Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de 

Recolhimento Estadual (GRE), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pela 

autoridade competente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual.  

 

Parágrafo Sétimo - O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá o(a) CONTRADADO(A) da 

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E DA SUSPENSÃO DO CONTRATO 
 
Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a rescisão do 
contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

a) Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

b) 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.  

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

 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA se reserva ao direito de suspender ou cancelar o contrato 
a qualquer tempo, quando: 

a)  Durante o desenvolvimento do contrato, for verificada repetidas inconsistências entre 
resultados, podendo ter sido geradas por falha do controle de qualidade do laboratório; 

b) Se não forem apresentados com a constância prevista os elementos acima referidos, 
indispensáveis ao controle da qualidade dos resultados pela CONTRATADA; 

c) Se, quando detectada falha, medidas de remediação não forem tomadas ou não forem 
efetivas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUCESSÃO 
 
O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus sucessores, que, na falta delas, 
assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal Licitatório e pelas 
regras no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, PROCESSO Nº 
0033.2019.CEL.PE.0005.APAC e anexos, nos casos omissos, aplicar-se-ão os princípios gerais do 
Direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGISTRO 
 
Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser registrado pela 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
Conforme disposições legais vigentes, o presente instrumento contratual será publicado no Diário 
Oficial do Estado na forma de extrato, como condição de sua eficácia. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade 
do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as questões oriundas do presente 
Contrato. 

 E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o 
presente instrumento contratual em 03 (três) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e 
achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes. 

 

Recife, ____ de __________ de 2019. 

 

 

______________________________________ 
SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO 

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA – CONTRATANTE 
 
 
 

______________________________________ 
XXXXXXXXX 

 CONTRATADA 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 016b74e6-c308-4d20-ac46-3c763e3fd369



 

Documento assinado eletronicamente por MARIA ISABEL AGUIAR LAFAYETTE, superintendente de assuntos 
jurídicos e matrícula 101834, em 28/11/2019, às 12:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o 
código de validação 016b74e6-c308-4d20-ac46-3c763e3fd369


