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PREGÃO ELETRÔNICO 
Nacional 

0006.2021.CEL.PE.0005.APAC 
Órgão comprador: AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA

 
 

PREÂMBULO 
 

1 - Objeto 

Selecionar a proposta comercial mais vantajosa para: Contratação de empresa para prestação de serviços de
desenvolvimento de identidade visual e criação de material gráfico, contendo arte e redação, do tipo folder, banner,
calendário bienal e padronização de material gráfico.

2 - Calendário de eventos: 

Data de início de propostas: 10/08/2021 14:00
Prazo para formalização de consultas: 24/08/2021 14:20
Prazo para o envio da proposta: 24/08/2021 14:20
Início da sessão de disputa de lances: 24/08/2021 14:30

3. Detalhamento dos itens: 

Item Descrição Quantidade
Unidade
de
medida

Quantidade
de tempo

Unidade
de
tempo

1 (3510697) - SERVICO DE PROJETO, ESTUDOS E CORRELATOS - DO
TIPO PROJETO GRAFICO DE CRIACAO DE PECAS GRAFICAS E
IDENTIDADE VISUAL 

Prazo de entrega ou execução: CONFORME EDITAL

1,0000 UN 1,0000 ANO

RECIFE, [09/08/2021 09:56:56|dd/MM/yyyy HH:mm,pt-BR|datetime]

Atenciosamente 
PE - INTEGRADO 

Você recebeu este e-mail porque está cadastrado no sistema de Compras e Licitações do Governo do Estado de Pernambuco - PE-Integrado
(www.peintegrado.pe.gov.br). Caso deseje cancelar o recebimento de e-mails, envie uma solicitação para suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, com o motivo do
cancelamento e o número do CNPJ/CPF

Paradigma Business Solution 

 

http://www.paradigmabs.com.br/
jessica.mesquita
Realce

jessica.mesquita
Realce

jessica.mesquita
Realce
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006.2021.CEL.PE.0005.APAC 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021 - APAC 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA - ME, 

EMPRESADE PEQUENO PORTE - EPP, MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI  

 
 

EDITAL 
 

PREÂMBULO: 

O Estado de Pernambuco, por intermédio da AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC, 
através da Pregoeira Pública Jéssica Santos Mesquita, designada pela Portaria nº 829, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco na edição de 17/04/2021, em atendimento à solicitação 
contida no Processo SEI! nº 0031300014.001853/2021-09 e Solicitação de Compra do Sistema PE-
Integrado n° 540101000242021000017 oriundas da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias 
Hidrográficas - GAOB/APAC, devidamente autorizadas pela autoridade competente da APAC, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, sob o regime de execução indireta, a ser realizado por 
meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - Internet, de acordo com a Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Estadual nº 12.986/06, Decreto Estadual nº 32.539/08, Lei Complementar nº 123/06, 
Lei Estadual nº 12.525/03, Decreto Estadual n° 45.157/2017, Decreto Estadual nº 45.140/17 e 
respectivas alterações, e Decreto Estadual n° 42.191/2015, aplicando-se subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a 
realizar-se no local e horário a seguir: 

 

Recebimento das Propostas até:      /      /2021 às xxhxx 

Abertura das Propostas:       /     /2021 às xxhxx 

Início da Sessão de Disputa de Preços:     /    /2021 às xxhxx 

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) 3183.1051 / 3183.1056 

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 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. 

 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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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 - APAC, 
credenciada na função de Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para os sistemas de compras eletrônicas 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 empresa para prestação de serviços de 
desenvolvimento de identidade visual e criação de material gráfico, contendo arte e redação, do tipo 
folder, banner, calendário bienal e padronização de material gráfico, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 
 
3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / FONTE DE RECURSOS 

3.1. O valor total máximo orçado para a contratação é de R$ 79.900,60 (setenta e nove mil e 
novecentos reais e sessenta centavos), resultante da realização de pesquisa de preços constantes da 
Planilha de Valores Estimados extraída do Sistema de Compras Governamentais PE-Integrado - Anexo I 
do Termo de Referência. 

3.2. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Estado de Pernambuco para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
 

• UO: 00313 - APAC 
• Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000 
• Natureza da Despesa: 3.3.90.00 
• Fonte de Recursos: 0242004622 - Procomitês 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Este procedimento será realizado com a participação exclusiva de microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais, em observância aos arts. 47 e 48, inc. I da Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações e ao art. 5º do Decreto Estadual nº 45.140, de 
19/10/2017. 

4.2. 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 utilizado neste processo. 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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4.3. 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. 
 
4.4. Como requisito para a participação no Pregão eletrônico, o licitante deverá declarar, em campo 
próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências previstas neste Edital. 
 
4.5. O licitante deverá indicar, em campo específico do sistema, sua condição de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, bem como deverá fazer a declaração, 
conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na documentação comprobatória da 
regularidade fiscal e trabalhista. 

 
4.6. 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. 

 
4.7. Ficarão impedidas de participar: 
 

4.7.1. 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; 
4.7.2. 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; 
4.7.3. 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; 
4.7.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
4.7.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

4.7.5.1. 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; 

4.7.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
desta licitação; 
4.7.7. 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;  
4.7.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 

5. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

5.1. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso de Licitação e durante a sessão 
pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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5.2. As sessões serão processadas em dias úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas. 

5.2.1. Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais 
e demais feriados e pontos facultativos publicados em Diário Oficial que influam no horário de 
funcionamento do órgão licitante. 

5.3. Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo ao pregoeiro informar, através do Sistema, a 
data e horário para retomada do pregão. 

5.4. Os prazos para encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação digitalizados serão 
computados em horas úteis, no período de 08h às 17 horas. 

5.5. Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão restituídos por 
tempo igual ao que faltava para sua complementação. 

5.6. Havendo calamidade pública, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de 
adequação de horário por motivos de administração interna, os horários previstos acima poderão ser 
alterados, cabendo ao pregoeiro informar previamente às licitantes a alteração e a nova data e horário 
para retomada do pregão, através do Sistema PE-INTEGRADO. 

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 pelos telefones 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 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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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. 
 
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 PROPOSTA 

7.1. 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. 

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

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

7.2.2. Especificação dos preços unitários do item licitado, os quais serão totalizados 
automaticamente pelo sistema, resultando no preço final. 
 

7.3. 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: 

 
7.3.1. Adequar a proposta ao lance final ofertado, preenchendo no sistema os preços unitários dos 
itens; 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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7.3.2. Enviar proposta adequada ao último lance, conforme Modelo de Proposta (Anexo V do 
Edital), para fins de exame e aceitabilidade do preço, juntamente com os Documentos exigidos 
para Habilitação digitalizados, para o endereço de e-mail da CEL/APAC (cel@apac.pe.gov.br), no 
prazo máximo de 01 (dia) útil, após o encerramento dos lances e convocação pela Pregoeira, com 
posterior envio dos originais, na forma do item 11.18.1, 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. 

7.3.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, desde que com devida justificativa do licitante, aceita 
pela Pregoeira. 

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

7.3.3.1. 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. 

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

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

7.3.3.1.3. Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis e cada e-mail encaminhado não 
poderá ultrapassar o tamanho de 25 mb (vinte e cinco) megabytes; 

7.3.3.2. 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. 

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

7.4. 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. 

7.5. Deverão estar incluídos nos preços propostos todos os custos diretos e indiretos decorrentes da 
prestação do serviço, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de 
administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas. 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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7.6. 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. 

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

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

7.9. As descrições dos serviços deverão estar em conformidade com o Termo de Referência anexo a 
este Edital. 

7.10. 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. 

7.11. 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. 

7.11.1 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.  

7.11.2. 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. 

7.12. 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. 

7.13. 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 dos serviços nos termos desta 
licitação, não ensejarão a desclassificação. 

7.13.1. 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. 

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

7.14. A validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante. 

 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. 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) 
 
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) 
 

8.2. 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 9.1, 9.2, 
9.3, 9.4 e 9.5 e seus subitens, juntamente com sua Proposta Ajustada ao último lance, no prazo 
definido no item 7.3.2 deste Edital, a ser encaminhada para o e-mail da CEL/APAC constante do 
preâmbulo deste Edital, conforme determinado a seguir:  

8.2.1. 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; 

8.2.2. 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 na forma do item 11.18.1, 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. 

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

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

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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8.2.5. 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. 

8.2.6. 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. 
 
8.2.7. 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. 
 
8.2.8. 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. 

 

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO A SER ENTREGUE PELO LICITANTE PESSOA JURÍDICA 

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

9.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

9.2.1. Cédula de Identidade do(s) sócio(s) ou representante(s) legal(is) da empresa; 
 
9.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
9.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente, 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; 
 
9.2.4. 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; 
 
9.2.5. 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). 
 

9.3. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em: 
 
9.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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9.3.2. 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; 

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

9.3.4. 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; 

9.3.5. 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; 

9.3.6. 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.  

9.4. A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:  

9.4.1. 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(s) de direito público ou privado, que atestem execução satisfatória de serviços 
compatíveis com o objeto desta licitação. Serviços semelhantes aos ora especificados em 
quantidade representativa e compatível com o objeto, conforme a seguir: 
 
a.  Serviços de desenvolvimento de identidade visual e de peças gráficas. 
 
9.4.2. 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 
fornecimentos/serviços. 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. 
 
9.4.3. Para efeito do item anterior, poderá ser apresentado um ou mais atestados. 
 
9.4.4. Indicação de profissional com formação superior nos cursos de programação visual, artes 
plásticas, design, designer gráfico ou curso assemelhado, reconhecido pelo Ministério da Educação 
(MEC), como responsável pela direção de arte e finalização das peças constantes neste Termo de 
Referência. 
 
9.4.5. Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome.  
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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9.5. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em: 

9.5.1. 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; 

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

9.5.2.1. A certidão descrita no subitem 9.5.2 somente é exigível quando a certidão negativa de 
Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 
9.5.1) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.  

9.5.2.2. 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 
recuperação homologado em juízo e se está apta econômica e financeiramente a participar do 
procedimento licitatório.  

9.5.2.2.1. 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. 

9.5.2.2.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.5.3.1. 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.  

9.5.3.2. 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:  
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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; 

 

9.5.4. Nos termos do § 4° do art. 5° do Decreto Estadual n° 45.140/2017, é facultado ao licitante, 
em licitações exclusivas para ME, EPP e MEI, para fins de habilitação econômico-financeira, 
atestar a qualificação através da comprovação de capital social mínimo ou de patrimônio líquido. 
Para a presente licitação, tal qualificação poderá ser atestada através da comprovação do 
licitante possuir capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado de cada item a que concorrer, conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 
8.666/93; 

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

9.6. 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 11.18.1 deste Edital e seus subitens. 

9.7. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos documentos relacionados neste Edital; 

9.8. 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. 

9.8.1. 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. 

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

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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9.8.3. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos 
de regularização fiscal de que tratam os subitens anteriores. 

9.8.4. 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. 

9.9. Os documentos necessários à habilitação dos interessados 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. 

9.10. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos documentos relacionados neste Edital. 

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 9.3.1. a 9.3.6. e 9.5.1 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 desclassificada ou inabilitada do certame, 
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

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

11. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

11.1. 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 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8



 

 

________________________________________________________________________________________________________________
Av. Cruz Cabugá, nº 1111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50.040-000 

Fones: (81) 3183-1051 / 1056  

14 
 

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. 

11.1.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. 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. 

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

11.5. 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. 

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

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

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

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

11.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento dos lances, 
emitido no sistema eletrônico pela Pregoeira, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

11.11. 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. 

11.12. 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. 
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11.13. 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. 

11.14. 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. 

11.15. 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. 

11.16. 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. 

11.17. 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. 

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

11.18.1. Após ser declarada vencedora, a licitante deverá apresentar os documentos anteriormente 
encaminhados por e-mail na via original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório 
de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Comissão, ou, ainda, através de publicação em órgão da imprensa oficial. 

11.18.2. A não entrega dos documentos originais ou autenticados conforme subitem acima torna 
sem efeito a decisão do Pregoeiro que declarou a licitante vencedora, retornando o processo à fase 
de negociação para exame das ofertas subsequentes, na ordem de classificação, submetendo-a às 
penalidades previstas neste Edital. 

11.19. 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. 

11.20. 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. 

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

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

11.23. 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. 
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11.24. 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. 

11.25. 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. 

11.26. 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. 

11.27. 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. 

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

12. DA DILIGÊNCIA 

12.1. A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços 
unitários de serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários; 

12.2. 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. 

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1. 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 da sessão pública, 
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. 

13.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar, eletronicamente, via 
Sistema PE-Integrado, o pedido até o terceiro dia útil que anteceder a abertura da sessão pública. 

13.3. 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. 

13.4. 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. 
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13.4.1. 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. 

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

13.4.3. 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. 

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

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

13.6. 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. 

13.7. 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. 

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

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

13.10. 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. 

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

13.12. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato e/ou retirar instrumento equivalente no prazo definido neste Edital. 

14. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1. O Licitante vencedor deverá, em estrito cumprimento e observância às 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. 
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15. PRAZO DE VIGÊNCIA, GESTÃO, ASSINATURA E CONDIÇÕES DO CONTRATO 

15.1. O Instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do disposto no artigo 57 da Lei n° 8666/93. 

15.2. A supervisão e gestão da contratação ficarão sob a responsabilidade de Lucia Helena de Barros 
Correia, matrícula nº 10178-8, da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias Hidrográficas. 

15.3. A licitante vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação da CONTRATANTE, para assinatura do Contrato. O não comparecimento dentro do prazo 
estabelecido ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei n° 8.666/93. 

15.3.1. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por 
representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para assinatura do 
contrato, e com firma reconhecida em cartório.  

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

15.5. 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.  

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

16. DO PAGAMENTO 

16.1.  O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a aprovação dos serviços 
contratados, mediante apresentação de nota(s) fiscal(is) da empresa, devidamente atestadas pelo 
gestor do contrato. 

16.2. O cronograma de pagamentos obedecerá à entrega e aprovação dos serviços pelo Gestor do 
Contrato, conforme cronograma de desembolso definidos no item 7 do Termo de Referência. 

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

16.4. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma 
prevista neste instrumento, se a Contratada estiver inscrita e atualizada no Cadastro de Fornecedores 
do Estado de Pernambuco - CADFOR. 

16.5. A Contratada é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
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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; 
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. 
 
17.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 
 
a) Pelo atraso no serviço 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, 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 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 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.  
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17.4. 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.  

17.5. 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. 

17.6. 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.  

18.4. Os interessados poderão formular consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos, 
sempre por escrito dirigindo-se à Pregoeira, através do e-mail informado no preâmbulo deste Edital, 
em 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 - Planilha de Valores Estimados (Resumo da Solicitação de Compra) 

Anexo II - Declaração de cumprimento aos Requisitos de Habilitação 

Anexo III - Declaração de que não Emprega Menor de Idade 
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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, 23 de Julho de 2021. 

 

Jéssica Santos Mesquita 
Presidente e Pregoeira - CEL/APAC 
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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 0031300014.001853/2021-09

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de identidade visual e criação de
material gráfico, contendo arte e redação, do tipo folder, banner, calendário bienal e padronização de material
gráfico.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1. Justificativa da contratação:

A Política Estadual de Recursos Hídricos estabelece que a participação da sociedade civil, do poder público e
dos usuários de água é fundamental para assegurar a conservação e o uso sustentável da água. A efetivação da
participação é assegurada pelas instâncias colegiadas, com atribuições consultivas e deliberativas, que compõem
o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIGRH) em Pernambuco. São elas: o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CRH-PE), os Comitês de Bacias Hidrográficas (COBHs) e os Conselhos
Gestores de Reservatórios (CONSUs).

A Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC é responsável pela execução da Política Estadual de
Recursos Hídricos, o planejamento e disciplinamento dos usos da água no Estado de Pernambuco, além de
realizar o monitoramento hidrometeorológico e a previsão de tempo e clima.

Para o cumprimento das atribuições definidas pela Lei Estadual n° 12.984/2005, é necessário que a APAC
forneça apoio ao funcionamento de COBHs, garantindo a estruturação necessária às atividades desenvolvidas.

Os instrumentos de comunicação têm presença em todas as atividades realizadas pelos COBHs: vão das
convocações de reunião até entrevistas e matérias veiculadas em rádios e TVs. São, portanto, parte essencial de
seu funcionamento. Entretanto, com certa frequência, os representantes desses COBHs verbalizam que a
“comunicação” é um aspecto crítico para a realização das atribuições previstas na lei, seja ela voltada aos
próprios representantes, seja à sociedade que ora representam.

As demandas de melhoria da comunicação têm o objetivo principal de transmitir à sociedade em geral a
importância da atuação dos COBHs na gestão dos recursos hídricos do Estado de Pernambuco. Para tal,
observando as peculiaridades de cada COBH, é necessário mapear as práticas de comunicação já estabelecidas,
ao mesmo tempo em que se deve incorporar práticas dos profissionais de Comunicação, com o objetivo de
promover um ambiente de transparência das ações e de uma efetiva representação da sociedade nos COBHs.

2.2. Justificativa de vedação de participação de empresas em consórcio

Não será admitida a participação de empresas interessadas que se apresentem sob a forma de consórcio, uma vez
que considerando as características do objeto desta licitação, é bastante comum a participação de empresas de
pequeno e médio porte, que, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e
econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará
restrito o universo de possíveis licitantes individuais.
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A ausência 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 técnica ou relevante
vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação necessários.

3. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

3.1. O valor máximo estimado para esta contratação é de R$ 79.900,60 (setenta e nove mil e novecentos reais e
sessenta centavos), resultante da realização de pesquisa de preços constantes da Planilha de Valores Estimados
extraída do Sistema de Compras Governamentais PE-Integrado - Anexo I deste TR.

4. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

4.1. Os recursos Orçamentários que custearão esta despesa são provenientes da seguinte dotação, conforme
Declaração de Disponibilidade Orçamentária emitida pela Gerência de Orçamento e Finanças da APAC:

UO: 00313 - APAC
Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000
Natureza da Despesa: 3.3.90.00
Fonte de Recursos: 0242004622 - Procomitês

5. SERVIÇOS REQUERIDOS E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Tipo de serviços a serem prestados:

Código e-
fisco Descrição do item Unidade Quantidade

351069-7

SERVIÇO DE PROJETO, ESTUDOS E
CORRELATOS – DO TIPO PROJETO
GRÁFICO DE CRIAÇÃO DE PEÇAS
GRÁFICAS E IDENTIDADE VISUAL

Unid. 01

5.2. O objeto da presente contratação trata-se de prestação de serviços de desenvolvimento de identidade visual e
criação de material gráfico, contendo arte e redação, nos formatos de folder, banner, calendário bianual e
padronização de material gráfico para atender as demandas de comunicação dos Comitês de Bacias
Hidrográficas - COBHs, Fórum Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Pernambuco - FECOBH,
Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco - CRH e da APAC.

5.3. Detalhamento do serviço:

5.3.a) Serviço de elaboração de identidade visual, desenvolvimento de marca e manual de uso e
aplicação

Destinatário do serviço Descrição do serviço Quantidade

COBH Metropolitano
Sul

 

5.3.a.1 - Elaboração projeto de identidade visual, com
desenvolvimento de marca e manual de uso e aplicação,
voltados para a utilização em todas as ferramentas de
comunicação do COBH Metropolitano Sul, físicos e
digitais, contendo, no mínimo, memorial descritivo,
variações de aplicação da marca desenvolvida, com
exemplos de utilização e as respectivas vedações do uso.

01

COBH Metropolitano 5.3.a.2 - Elaboração projeto de identidade visual, com 01
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Norte desenvolvimento de marca e manual de uso e aplicação,
voltados para a utilização em todas as ferramentas de
comunicação do COBH Metropolitano Nortel, físicos e
digitais, contendo, no mínimo, memorial descritivo,
variações de aplicação da marca desenvolvida, com
exemplos de utilização e as respectivas vedações do uso.

COBH Sirinhaém

5.3.a.3 - Elaboração de projeto de identidade visual, com
desenvolvimento de marca e manual de uso e aplicação,
voltados para a utilização em todas as ferramentas de
comunicação do COBH Sirinhaém, físicos e digitais,
contendo, no mínimo, memorial descritivo, variações de
aplicação da marca desenvolvida, com exemplos de
utilização e as respectivas vedações do uso.

01

FECOBH-PE

5.3.a.4 - Elaboração de projeto de identidade visual, com
desenvolvimento de marca e manual de uso e aplicação,
voltados para a utilização em todas as ferramentas de
comunicação do Encontro Estadual de Comitês de Bacias
Hidrográficas - ECOB, físicos e digitais, contendo, no
mínimo, memorial descritivo, variações de aplicação da
marca desenvolvida, com exemplos de utilização e as
respectivas vedações do uso.

01

Total 04

 

5.3.b) Serviços de Elaboração de folders, contendo arte e redação

Destinatário do serviço Descrição do serviço Quantidade

COBHs Capibaribe,
Goiana, Ipojuca,
Metropolitano Norte,
Metropolitano Sul,
Pajeú, Sirinhaém e
Una

5.3.b.1 - Elaboração de folder, incluindo serviços de
programação visual e redação, com o objetivo de divulgação
institucional do COBH.

08

FECOBH

Fórum Estadual dos
Comitês de Bacias
Hidrográficas de
Pernambuco

5.3.b.2 - Elaboração de folder, incluindo serviços de
programação visual e redação, com o objetivo de divulgação
institucional do FECOBH.

01

CRH-PE

Conselho Estadual de
Recursos Hídricos de
Pernambuco

5.3.b.3 - Elaboração de folder, incluindo serviços de
programação visual e redação, com o objetivo de divulgação
institucional do CRH-PE.

01
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Total 10

 

 

5.3.c) Serviços de Elaboração de banner contendo arte e redação

Destinatário do serviço Descrição do serviço Quantidade

COBHs Capibaribe,
Goiana, Ipojuca,
Metropolitano Norte,
Metropolitano Sul, Pajeú,
Sirinhaém e Una

5.3.c.1 - Elaboração de banner, incluindo serviços de
programação visual e redação, com o objetivo de
divulgação institucional do COBH.

08

Total 08

 

 

 

5.3.d) Serviços de Elaboração de padronização de material de expediente

Destinatário do serviço Descrição do serviço Quantidade

COBHs Capibaribe, Goiana,
Ipojuca, Metropolitano
Norte, Metropolitano Sul,
Pajeú, Sirinhaém e Una

5.3.d.1 - Elaboração de material de expediente, com
projeto gráfico padronizado visando propiciar melhor
suporte às atividades de comunicação, interna e
externa, do COBH, contendo modelo de papel
timbrado, listas de presença, fichas para eleição, atas
de reunião, envelopes e cartão de visitas.

08

Total 08

 

 

5.3.e) Serviços de Criação de Calendário Bienal

Destinatário do serviço Descrição do serviço Quantidade

COBHs Capibaribe,
Goiana, Ipojuca,

5.3.e.1 - Elaboração de calendário para o biênio
2022/2023, incluindo os serviços de arte e redação. O

09
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Metropolitano Norte,
Metropolitano Sul, Pajeú,
Sirinhaém, Una e
CRH/APAC ( SIGRH/PE)

calendário deverá destacar datas dos feriados estaduais e
nacionais, além de informações relevantes sobre a
política nacional e estadual de recursos hídricos.

COBHs Capibaribe,
Goiana, Ipojuca,
Metropolitano Norte,
Metropolitano Sul, Pajeú,
Sirinhaém e Uma e
CRH/APAC (SIGRH)

5.3.e.2 - Elaboração de calendário para o biênio
2024/2025, incluindo os serviços de arte e redação. O
calendário deverá destacar datas dos feriados estaduais e
nacionais, além de informações relevantes sobre a
política nacional e estadual de recursos hídricos.

09

Total 18

5.4. O prazo total de conclusão dos serviços é de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

5.5. A CONTRATADA deverá realizar reuniões individualizadas por COBH, FECOBH e CRH, com
representantes por eles indicados, visando melhor compreensão do perfil das demandas, respeitando as
especificidades.

5.6. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços constantes nos itens 5.3.a.1, 5.3.a.2, 5.3.a.3 e 5.3.a.4 no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato pelas partes, para a aprovação pela
CONTRATANTE e, respectivamente, por representantes dos COBHs Metropolitano Sul, Metropolitano Norte,
Sirinhaém e do FECOBH.

5.7. A CONTRATADA deverá fornecer amostras físicas dos serviços 5.3.b.1, 5.3.b.2 e 5.3.b.3 para a aprovação
pela CONTRATANTE no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

5.8. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços constantes nos itens 5.3.c.1 no prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias contados a partir da assinatura do contrato para a aprovação pela CONTRATANTE.

5.9. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços constantes nos itens 5.3.d.1 no prazo de 90 (noventa) dias
contados a partir da assinatura do contrato para a aprovação pela CONTRATANTE.

5.10. A CONTRATADA deverá fornecer amostras físicas dos serviços 5.3.e.1, 5.3.e.2 para a aprovação pela
CONTRATANTE no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

5.11. A CONTRATADA deverá realizar ajustes indicados pela CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias.

5.12. Cada serviço realizado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE deverá ser entregue de
acordo com o prazo de entrega constante do item 7 (Cronograma de Desembolso), em meio digital via pen drive
(01 pen drive para cada serviço aprovado e entregue).

5.13. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços contratados em formatos editáveis e vetorizados
compatíveis com ferramentas de edição de diagramação e de imagem disponíveis atualmente no mercado e,
também, em formato de arquivo PDF do tipo formulário de preenchimento interativo.

5.13.1 - O item 5.3.d.1 deverá também ser fornecido em formato compatível com processador de texto
disponível atualmente no mercado.

5.14. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE todas as especificações necessárias para a
impressão dos serviços, em conformidade com os padrões exigidos atualmente no mercado.

5.15. A CONTRATADA deverá, sempre que possível, economicamente viável e disponível no mercado local,
optar pela especificação de materiais sustentáveis e de baixo impacto ambiental.

6. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a aprovação dos serviços contratados,
mediante apresentação de nota(s) fiscal(is) da empresa, devidamente atestadas pelo gestor do contrato.

6.2. Durante a execução e ao final dos serviços deverão ser apresentados pela CONTRATADA os serviços
listados a seguir. O cronograma de pagamentos obedecerá à entrega e aprovação dos serviços pelo Gestor do
Contrato, conforme cronograma de desembolso definidos no item 7.

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item  Serviço Prazo de entrega Percentual a ser pago sobre o valor
total do Contrato

01
Serviço de elaboração de identidade
visual, desenvolvimento de marca e
manual de uso e aplicação

60 (sessenta) dias da
assinatura do contrato 25%

02
Serviços de Elaboração de
padronização de material de
expediente

90 (noventa) dias da assinatura
do contrato 15%

03 Serviços de Elaboração de folders,
contendo arte e redação

Até 120 (cento e vinte) dias da
assinatura do contrato. 30%

04 Serviços de Elaboração de banner
contendo arte e redação

Até 150 (cento e cinquenta)
dias da assinatura do contrato 15%

05 Serviços de Criação de Calendário
Bienal

Até 180 (cento e oitenta) dias
da assinatura do contrato 15%

Total 100%

 

8. PRAZO PARA ASSINATURA, VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

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

8.2. Quando o participante vencedor não assinar o Contrato no prazo estipulado na convocação, é facultado à
APAC convocar os licitantes remanescentes, conforme previsão legal;

8.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura do Contrato ou
recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, serão convocados os participantes
remanescentes, observada a ordem de classificação;

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

8.5. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

8.6. O contrato resultante do presente processo licitatório será fiscalizado/acompanhado pela servidora Lucia
Helena de Barros Correia, matrícula nº 10178-8, da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias Hidrográficas,
designada como gestora do contrato.
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8.7. O Contrato deverá ser executado nos termos e condições constantes deste TR e obedecendo ao contido nos
artigos 69, 70 e 71 da Lei 8.666 /1993.

9. MODALIDADE DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1. A presente Licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento de Menor
Preço por item.

10. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. 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(s) de direito
público ou privado, que atestam execução satisfatória de serviços compatíveis com o objeto desta licitação.
Serviços semelhantes aos ora especificados em quantidade representativa e compatível com o objeto, conforme a
seguir:

a.  Serviços de desenvolvimento de identidade visual e de peças gráficas.

10.1.1. 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 fornecimentos/serviços. 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.

10.2. Para efeito do item anterior, poderá ser apresentado um ou mais atestados.

10.3. Indicação de profissional com formação superior nos cursos de programação visual, artes plásticas, design,
designer gráfico ou curso assemelhado, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), como responsável
pela direção de arte e finalização das peças constantes neste Termo de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Fornecer, com a antecedência especificada neste termo, conteúdo de referência, contendo textos para
consulta da CONTRATADA;

11.2. Acompanhar e supervisionar todas as etapas de realização das atividades, por meio de profissionais de sua
equipe indicada para tais atribuições;

11.3. Fiscalizar o desempenho da CONTRATADA na realização das atividades, devendo, para tal fim, ter
garantido o acesso ao material utilizado e acompanhar o desempenho das atividades previstas no contrato;

11.4. Atestar a fatura, comprovando a realização do serviço;

11.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido neste Termo de
Referência.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRADADA

12.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao pleno cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluídas, no preço proposto, todas as despesas com materiais, equipamentos, transporte, insumos, mão-de-
obra, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução
dos serviços.

12.3. A CONTRATADA deverá executar os serviços/fornecimento em estrita observação e cumprimento ao
contido neste TR.

12.4. Realizar os serviços de acordo com as condições estipuladas neste Termo de Referência, no local, datas e
horários definidos pela CONTRATADA;

12.5. Não transferir para outrem, no todo ou parte, o presente contrato sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE nos percentuais permitidos pela Lei, não sendo permitida subcontratação total ou de parcela
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principal do objeto;

12.6. A CONTRATADA deverá indicar nome e telefone de preposto para a comunicação e notificação, bem
como esclarecimento de dúvida de qualquer natureza quanto à prestação dos serviços;

12.7. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente do
exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos;

12.8. Emitir fatura relativa ao serviço prestado;

12.9. Prover os serviços contratados com profissional adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho.

13. PENALIDADES

13.1. 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;

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.

13.2. 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;

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.

13.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 12 (doze) meses 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.

13.4. 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.
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13.5. 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.

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

 

Recife, 13 de julho de 2021.

 

 

Lucia Helena de Barros Correia

Gerente de Apoio aos Organismos de Bacias Hidrográficas

Matrícula nº 10178-8

GAOB/APAC

Documento assinado eletronicamente por Lucia Helena de Barros Correia, em 13/07/2021, às 14:27,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro
de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15271766 e o
código CRC A0EFF6F8.

Referência: Processo nº 0031300014.001853/2021-09 SEI nº 15271766
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RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Informações geradas em  08/07/2021 15:40:33

Por SEVERINA GORETTE DA SILVA

SC 540101000242021000017  Data emissão: 18/05/2021

Unidade requisitante 540101 - APAC - AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA Área DIRETORIA DA PRESIDENCIA

Solicitante PATRICIA VERAS FERREIRA DE LIMA E-mail patricia.veras@apac.pe.gov.br Telefone 3183-1030

Endereço AVENIDA CRUZ CABUGA, 1111  SANTO 
AMARO

Cidade RECIFE CEP 50040000

Modalidade Fonte pagadora

ITENS

N° Código Descrição Natureza de 
despesa Quantidade Unidade de 

medida
Valor de referência 

unitário
Quantidade 
de tempo

Unidade de 
tempo Valor estimado

1 3510697
(3510697) - SERVICO DE PROJETO, ESTUDOS E 
CORRELATOS - DO TIPO PROJETO GRAFICO DE CRIACAO 
DE PECAS GRAFICAS E IDENTIDADE VISUAL

1,00 UN R$ 79.900,6033 1,0000 ANO R$ 79.900,6033

Valor global R$ 79.900,6033

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte de recursos Programa de trabalho Dotação orçamentária Despesa gerencial

Justificativa:
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006.2021.CEL.PE.0005.APAC 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021 - 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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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. 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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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° 0005/2021 - CEL/APAC 
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de 
identidade visual e criação de material gráfico, contendo arte e redação, do tipo folder, 
banner, calendário bienal e padronização de material gráfico. 
  
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ 
n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO)____________________________________, 
declara, 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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ANEXO V DO EDITAL 

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 
 

À Comissão Especial de Licitações - CEL/APAC 
Processo licitatório nº 0006.2021.CEL.PE.0005.APAC  
Pregão eletrônico nº 0005/2021 
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de 
identidade visual e criação de material gráfico, contendo arte e redação, do tipo folder, 
banner, calendário bienal e padronização de material gráfico. 
 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias 
 

CÓD. EFISCO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT Unidade VALOR TOTAL  

351069-7 
SERVICO DE PROJETO, ESTUDOS E CORRELATOS - DO TIPO 
PROJETO GRAFICO DE CRIACAO DE PECAS GRAFICAS E 
IDENTIDADE VISUAL. 

01 Unidade R$ 

Valor por extenso: R$ xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Estão incluídos no preço proposto todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e 
quaisquer outros materiais e encargos que incidam sobre a prestação dos serviços a 
serem executados. 
 
 
Recife, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021. 
Assinatura do Responsável pela empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8
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ANEXO VI DO EDITAL 

(MINUTA DO CONTRATO) 
 
CONTRATO Nº.      /2021 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 144be07a-3444-46f6-8db5-163e6b45d3b8



 

Documento assinado eletronicamente por JESSICA SANTOS MESQUITA, Pregoeira - CEL/APAC e matrícula 100501, 
em 23/07/2021, às 15:43.
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Av. Cruz Cabugá, nº 1111 – Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50.040-000 
Fones: (81) 3183-1004 e Fax: (81) 3183-1003 

CONTRATO Nº.      /2021 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA PERNAMBUCANA 
DE ÁGUAS E CLIMA - APAC E, DO OUTRO LADO, A 
EMPRESA  ________________, EM DECORRÊNCIA 
DA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 006.2021.CEL.PE.0005.APAC, 
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 
21.06.1993 E DEMAIS ALTERAÇÕES. 

 
 

Por este instrumento de Contrato, a AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - 
APAC, entidade integrante da administração pública estadual indireta, autarquia sob 
regime especial, criada pela Lei nº. 14.028, de 26/03/2010, publicada do D.O.E. de 
27/03/2010, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.915.612/0001-20, com sede na Av. Cruz 
Cabugá, nº. 1111, Santo Amaro - Recife/PE, CEP: 50.040-000, neste ato representada 
por sua Diretora-Presidente 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 ___________________________, CEP: 
____________,  representada neste ato por _____________________, (brasileiro), 
(solteiro), (empresário), (sócio administrador da empresa), residente e domiciliado na 
Rua _____________________, CEP: _________, inscrito(a) no CPF sob o nº. 
______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _______    /   , doravante 
designada simplesmente CONTRATADA, 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 005/2021, 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006.2021.CEL.PE.0005.APAC e toda a documentação 
constante do processo SEI nº PL.0006.2021.CEL.PE.0005.APAC: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviços de 
desenvolvimento de identidade visual e criação de material gráfico, contendo arte e 
redação, do tipo folder, banner, calendário bienal e padronização de material gráfico.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo 
relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
006.2021.CEL.PE.0005.APAC, e, todos os seus anexos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O regime de execução dos serviços objeto do presente contrato é o de execução 
indireta, sob regime de menor preço por item.  

 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

 
O Instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$             (                     ), 
respeitado o seguinte cronograma de desembolso: 
 

Item  Serviço Prazo de entrega Percentual a ser pago sobre o 
valor total do Contrato 

01 Serviço de elaboração de 
identidade visual, 
desenvolvimento de 
marca e manual de uso e 
aplicação 

60 (sessenta) dias da 
assinatura do contrato 

25% 

02 Serviços de elaboração de 
padronização de material 
de expediente 

90 (noventa) dias da 
assinatura do contrato 

15% 

03 Serviços de elaboração de 
folders, contendo arte e 
redação 

Até 120 (cento e vinte) 
dias da assinatura do 
contrato. 

30% 

04 Serviços de elaboração de 
banner contendo arte e 
redação 

Até 150 (cento e 
cinquenta) dias da 
assinatura do contrato 

15% 

05 Serviços de criação de 
calendário bienal 

Até 180 (cento e 
oitenta) dias da 
assinatura do contrato 

15% 

Total 100% 

  
 

CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços a serem prestados: 
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Código e-
fisco 

Descrição do item Unidade Quantidade 

351069-7 
SERVIÇO DE PROJETO, ESTUDOS E CORRELATOS - 
DO TIPO PROJETO GRÁFICO DE CRIAÇÃO DE 
PEÇAS GRÁFICAS E IDENTIDADE VISUAL 

Unid. 01 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente contratação se trata de prestação de 
serviços de desenvolvimento de identidade visual e criação de material gráfico, 
contendo arte e redação, nos formatos de folder, banner, calendário bianual e 
padronização de material gráfico para atender as demandas de comunicação dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas - COBHs, Fórum Estadual dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas de Pernambuco - FECOBH, Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 
Pernambuco - CRH e da APAC.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Detalhamento dos serviços: 
 

5.3.a) Serviço de elaboração de identidade visual, desenvolvimento de marca e manual de uso e 
aplicação 

Destinatário do serviço Descrição do serviço Quantidade 

COBH Metropolitano 
Sul 

 

5.3.a.1 - Elaboração projeto de identidade visual, com 
desenvolvimento de marca e manual de uso e aplicação, 
voltados para a utilização em todas as ferramentas de 
comunicação do COBH Metropolitano Sul, físicos e 
digitais, contendo, no mínimo, memorial descritivo, 
variações de aplicação da marca desenvolvida, com 
exemplos de utilização e as respectivas vedações do uso. 

01 

COBH Metropolitano 
Norte 

5.3.a.2 - Elaboração projeto de identidade visual, com 
desenvolvimento de marca e manual de uso e aplicação, 
voltados para a utilização em todas as ferramentas de 
comunicação do COBH Metropolitano Norte, físicos e 
digitais, contendo, no mínimo, memorial descritivo, 
variações de aplicação da marca desenvolvida, com 
exemplos de utilização e as respectivas vedações do uso. 

01 

COBH Sirinhaém 

5.3.a.3 - Elaboração de projeto de identidade visual, com 
desenvolvimento de marca e manual de uso e aplicação, 
voltados para a utilização em todas as ferramentas de 
comunicação do COBH Sirinhaém, físicos e digitais, 
contendo, no mínimo, memorial descritivo, variações de 
aplicação da marca desenvolvida, com exemplos de 
utilização e as respectivas vedações do uso. 

01 

FECOBH-PE  

5.3.a.4 - Elaboração de projeto de identidade visual, com 
desenvolvimento de marca e manual de uso e aplicação, 
voltados para a utilização em todas as ferramentas de 
comunicação do Encontro Estadual de Comitês de Bacias 
Hidrográficas - ECOB, físicos e digitais, contendo, no 
mínimo, memorial descritivo, variações de aplicação da 
marca desenvolvida, com exemplos de utilização e as 

01 
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respectivas vedações do uso.  

Total 04 

 

5.3.b) Serviços de Elaboração de folders, contendo arte e redação 

Destinatário do 
serviço 

Descrição do serviço Quantidade 

COBHs Capibaribe, 
Goiana, Ipojuca, 
Metropolitano Norte, 
Metropolitano Sul, 
Pajeú, Sirinhaém e 
Una 

5.3.b.1 - Elaboração de folder, incluindo serviços de 
programação visual e redação, com o objetivo de 
divulgação institucional do COBH. 

08 

FECOBH 
Fórum Estadual dos 
Comitês de Bacias 
Hidrográficas de 
Pernambuco 

5.3.b.2 - Elaboração de folder, incluindo serviços de 
programação visual e redação, com o objetivo de 
divulgação institucional do FECOBH. 01 

CRH-PE 
Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos de 
Pernambuco 

5.3.b.3 - Elaboração de folder, incluindo serviços de 
programação visual e redação, com o objetivo de 
divulgação institucional do CRH-PE.  

01 

Total 10 

 
 

5.3.c) Serviços de Elaboração de banner contendo arte e redação 

Destinatário do serviço Descrição do serviço Quantidade 

COBHs Capibaribe, 
Goiana, Ipojuca, 
Metropolitano Norte, 
Metropolitano Sul, 
Pajeú, Sirinhaém e Una 

5.3.c.1 - Elaboração de banner, incluindo serviços de 
programação visual e redação, com o objetivo de 
divulgação institucional do COBH.  08 

Total 08 

 
 

5.3.d) Serviços de Elaboração de padronização de material de expediente 

Destinatário do serviço Descrição do serviço Quantidade 

COBHs Capibaribe, Goiana, 
Ipojuca, Metropolitano 
Norte, Metropolitano Sul, 
Pajeú, Sirinhaém e Una 

5.3.d.1 - Elaboração de material de expediente, 
com projeto gráfico padronizado visando propiciar 
melhor suporte às atividades de comunicação, 
interna e externa, do COBH, contendo modelo de 
papel timbrado, listas de presença, fichas para 
eleição, atas de reunião, envelopes e cartão de 
visitas.  

08 

Total 08 

 



 

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

 

5.3.e) Serviços de Criação de Calendário Bienal 

Destinatário do serviço Descrição do serviço Quantidade 

COBHs Capibaribe, 
Goiana, Ipojuca, 
Metropolitano Norte, 
Metropolitano Sul, 
Pajeú, Sirinhaém, Una e 
CRH/APAC ( SIGRH/PE) 

5.3.e.1 - Elaboração de calendário para o biênio 
2022/2023, incluindo os serviços de arte e redação. O 
calendário deverá destacar datas dos feriados 
estaduais e nacionais, além de informações relevantes 
sobre a política nacional e estadual de recursos 
hídricos. 

09 

COBHs Capibaribe, 
Goiana, Ipojuca, 
Metropolitano Norte, 
Metropolitano Sul, 
Pajeú, Sirinhaém e Una 
e CRH/APAC (SIGRH)  

5.3.e.2 - Elaboração de calendário para o biênio 
2024/2025, incluindo os serviços de arte e redação. O 
calendário deverá destacar datas dos feriados 
estaduais e nacionais, além de informações relevantes 
sobre a política nacional e estadual de recursos 
hídricos. 

09 

Total 18 

 
PRÁGRAFO TERCEIRO - O prazo total de conclusão dos serviços é de 10 (dez) meses, 
contados a partir da assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá realizar reuniões individualizadas por 
COBH, FECOBH e CRH, com representantes por eles indicados, visando melhor 
compreensão do perfil das demandas, respeitando as especificidades. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá fornecer os serviços constantes nos 
itens 5.3.a.1, 5.3.a.2, 5.3.a.3 e 5.3.a.4 no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da assinatura do contrato pelas partes, para a aprovação pela CONTRATANTE e, 
respectivamente, por representantes dos COBHs Metropolitano Sul, Metropolitano 
Norte, Sirinhaém e do FECOBH.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá fornecer amostras físicas dos serviços 
5.3.b.1, 5.3.b.2 e 5.3.b.3 para a aprovação pela CONTRATANTE no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 
 
PRÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá fornecer os serviços constantes nos 
itens 5.3.c.1 no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da assinatura 
do contrato para a aprovação pela CONTRATANTE. 
 
PRÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá fornecer os serviços constantes nos 
itens 5.3.d.1 no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura do contrato 
para a aprovação pela CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá fornecer amostras físicas dos serviços 
5.3.e.1, 5.3.e.2 para a aprovação pela CONTRATANTE no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá realizar ajustes indicados pela 
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Cada serviço realizado pela CONTRATADA e 
aprovado pela CONTRATANTE deverá ser entregue de acordo com o prazo de entrega 
constante da Cláusula Quinta (Cronograma de Desembolso), em meio digital via pen 
drive (01 pen drive para cada serviço aprovado e entregue). 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá fornecer os serviços 
contratados em formatos editáveis e vetorizados compatíveis com ferramentas de 
edição de diagramação e de imagem disponíveis atualmente no mercado e, também, 
em formato de arquivo PDF do tipo formulário de preenchimento interativo. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O item 5.3.d.1, previsto no Parágrafo Segunda da 
Cláusula Sexta, deverá também ser fornecido em formato compatível com processador 
de texto disponível atualmente no mercado. 
 
PRÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE 
todas as especificações necessárias para a impressão dos serviços, em conformidade 
com os padrões exigidos atualmente no mercado. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A CONTRATADA deverá, sempre que possível, 
economicamente viável e disponível no mercado local, optar pela especificação de 
materiais sustentáveis e de baixo impacto ambiental. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
após a aprovação dos serviços contratados, mediante apresentação de nota(s) fiscal(is) 
da empresa, devidamente atestadas pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante a execução e ao final dos serviços deverão ser 
apresentados pela CONTRATADA os serviços listados no Cronograma de Desembolso. 
O cronograma de pagamentos obedecerá à entrega e aprovação dos serviços pelo 
Gestor do Contrato, conforme cronograma de desembolso definidos no Cronograma 
de Desembolso constante na Cláusula Quinta. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao 
pleno cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas, no preço proposto, 
todas as despesas com materiais, equipamentos, transporte, insumos, mão-de-obra, 
seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias 
à perfeita execução dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá executar os serviços/fornecimento 
em estrita observação e cumprimento ao contido no TR. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Realizar os serviços de acordo com as condições estipuladas 
neste Termo de Referência, no local, datas e horários definidos pela CONTRATADA; 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não transferir para outrem, no todo ou parte, o presente 
contrato sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE nos percentuais 
permitidos pela Lei, não sendo permitida subcontratação total ou de parcela principal 
do objeto; 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá indicar nome e telefone de preposto 
para a comunicação e notificação, bem como esclarecimento de dúvida de qualquer 
natureza quanto à prestação dos serviços; 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material 
que possa advir, direta ou indiretamente do exercício de suas atividades ou serem 
causados por seus prepostos; 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Emitir fatura relativa ao serviço prestado; 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Prover os serviços contratados com profissional adequado e 
capacitado em todos os níveis de trabalho. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São de responsabilidade e obrigação da CONTRATANTE: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fornecer, com a antecedência especificada neste termo, 
conteúdo de referência, contendo textos para consulta da CONTRATADA; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Acompanhar e supervisionar todas as etapas de realização 
das atividades, por meio de profissionais de sua equipe indicada para tais atribuições; 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fiscalizar o desempenho da CONTRATADA na realização das 
atividades, devendo, para tal fim, ter garantido o acesso ao material utilizado e 
acompanhar o desempenho das atividades previstas no contrato; 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Atestar a fatura, comprovando a realização do serviço; 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma 
e o prazo estabelecido neste Termo de Referência. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas deste contrato correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária: 

UO: 0313  
Programa de Atividade: 18.544.0611.4116.0000  
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Natureza da despesa: 3.3.90.00 
Fonte: 0242004622 - Procomitês 
Nota de Empenho:  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
São previstas as seguintes penalidades: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, e 
Decreto Estadual n° 42.191/2015, a empresa 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; 
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 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, 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 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 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, a Contratada cometer a 
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mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 
prejuízo da rescisão contratual. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - 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 SEXTO - O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 
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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
A Gestão e fiscalização do Contrato será executada pela servidora Lúcia Helena de 
Barros Correia, matrícula nº 10178-8, da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias 
Hidrográficas da APAC. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO 
  
O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus sucessores, que, na 
falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 005/2021, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 006.2021.CEL.PE.0005.APAC, na Proposta de Preços vencedora, e, nos 
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casos omissos, aplicar-se-ão os Princípios Gerais do Direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REGISTRO 
  
Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser 
registrado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 
alterações, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do 
Estado na forma de extrato, como condição de sua eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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. 

 
 

Recife, ___ de ___________ de 2021. 
 
 

_____________________________________________ 
SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO 

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 
 

 
_____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 


