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   EDITAL   

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 

Nº Eletrônico (www.licitações-e.com.br): 927511 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE – EMDAGRO 

PROCESSO N° 017.201.00658/2022-8 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL COM REGIME DE EXECUÇÃO 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 

 

 

 

BASE LEGAL 

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 13.303 de 

30/06/2016, a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade 

Pregão, o Decreto Federal nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. Lei Estadual nº 6.206, de 24/09/2007, a Lei Estadual 

5.280, de 29/01/2004 e a Lei Estadual 5.848, de 13 de março de 2006, bem 

como, os Decretos Estaduais nº 26.531, de 14 de outubro de 2009, e nº 26.533, 

de 15 de outubro de 2009, nº 40.638 de 30/07/2020, o Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos, à legislação correlata, e demais exigências previstas 

neste Edital e seus anexos. 

 

OBJETO: 

O objeto do presente contrato é contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de reforma e recuperação do prédio sede dos escritórios 

regional e local, da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – 

EMDAGRO, localizado no município de município de Nossa Senhora da 

Glória, à Rua Antônio Francisco de Souza, 203, Centro, no estado de Sergipe., 

conforme termos do projeto básico ( anexo I). 

 

 DIA HORÁRIO 

ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS De  18 /  03 / 2022 às 8h  até  28  / 03 / 2022 às 9h 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 28 / 03  /2022  09h00 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 

DE PREÇOS 
           28 / 03  /2022  09h30 

COORDENAÇÃO DESTE  PROCESSO: 

 

Pregoeiro: Belmiro Silva de Araujo 

E-mail – belmiro.araujo@emdagro.se.gov.br 

            - cpl.emdagro@emdagro.se.gov.br 

Contatos:  (79) 3234-2615/2703 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 

ao certame. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

- EMDAGRO - (0xx79) 3234-2615/2703 – segunda a sexta: das 7h às 13h 

- www.emdagro.se.gov.br 

- www.licitacoes-e.com.br 

- www.comprasnet.se.gov.br 

- Belmiro.araujo@emdagro.se.gov.br 

- Endereço: Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bairro Capucho - Aracaju/SE - CEP: 49.081-

015 - Fone: (79) 3234-2608/2615/2703 

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

http://www.licitações-e.com.br/
http://www.comprasnet.se.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


Estado de Sergipe 

 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

 

- 2 - 

 

 EDITAL 

 

PROCESSO Nº 017.201.00658/2022-8 

 

Pregão nº 06/2022 

 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1 – A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, através deste 

Pregoeiro, designado pela Portaria xxxx torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL  com regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 

 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 
fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) denominada Pregoeiro(a), 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo "Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

 

2.0 - DO OBJETO: 

 

2.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e 

recuperação da sede dos escritórios regional e local, da Empresa de 

Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, localizado no município 

de município de Nossa Senhora da Glória, à Rua Antônio Francisco de Souza, 203, 

Centro, no estado de Sergipe., conforme termos do projeto básico ( anexo I). 

 

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrá por conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 

 

 

UNIDADE 

 CLASSIFICAÇÃO  PROJETO 

 

ELEMENTO DE 

 

FONTE DE 

   

  

FUNCIONAL 

 

OU 

  

 

ORÇAMENTÁRIA 

   

DESPESA 

 

RECURSO   

PROGRAMÁTICA 

 

ATIVIDADE 

  

        

17.301 20.606.0022 0123 3.3.90.00 

 

0270 
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4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA / QUESTIONAMENTOS: 

 

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação 
perante a Administração, o licitante que não o fizer até 03 (três) dias úteis anteriores 
a data fixada para abertura da sessão pública da disputa da licitação no rito do pregão 
eletrônico. 
 

 5.0 – DA IMPUGNAÇÃO: 

 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão 

Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao Pregoeiro(a), protocolando no 
seguinte endereço: Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bairro Capucho - Aracaju/SE- 

CEP: 49.081-015 - Fone: (79) 3234-2615/2703. 

 

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração, o licitante que não o fizer 03 (três) dias úteis anteriores da data fixada 
para a abertura da sessão pública da disputa da licitação no rito do pregão eletrônico, 
devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 02 (dois) dias úteis. 

 

5.3 - Qualquer modificação que sobrevier ao Edital, em consequência das decisões das 

impugnações, ou dos esclarecimentos prestados, e que afete a formulação das propostas, 

implicará na definição e publicação de nova data para realização do certame.  

 

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas neste Edital e seu Anexo. 

 

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

 

6.2.1 - Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

 

6.2.2 - estejam impedidos de participar de licitações públicas em virtude de 
penalidade administrativa imposta pelo Estado de Sergipe; 

 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou 

liquidação; 

 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do 
projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 
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6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;  

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

 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

 

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

 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente; 

 

7.1.8 - declarar o vencedor; 

 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para 

julgamento; 

 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

 

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologação. 

 

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES: 

 

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às 
Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.  (art. 3º, do Decreto Estadual 
26.533/2009). 

8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e 

procedimentos do sistema eletrônico licitacoes-e, e poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 

iniciativa do Banco, por ato devidamente justificado. 

 

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, 
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com 
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firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos 
os demais atos e operações no “licitacoes-e”. 

 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à 

Secretaria de Estado da Administração ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

9.0 - PARTICIPAÇÃO: 

 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta 

de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br, opção 
"Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos. 

 

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

 

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

 

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

 

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

expressa aos participantes na opção “consultar mensagens” do sistema 
eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 

 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade 
de lotes, a Pregoeiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 
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9.5 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e 
a adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio 

do portal “www.licitacoes-e.com.br”, que veiculará avisos, convocações, 
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procediment 

 

10.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 
de todas as exigências contidas no Edital e seus anexos, inclusive quanto a 

especificações do objeto. O fornecedor será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances. 

 

10.2 - A proposta de preços encaminhada eletronicamente deverá conter: 

discriminação detalhada do produto que está sendo oferecida, com a marca de seus 

componentes, a quantidade solicitada, o valor unitário, o valor total, além do prazo 

de validade da proposta e o prazo de entrega, bem como o número da conta-

corrente, agência e o nome do banco do proponente.  
 
10.3 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) 
dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme 
disposição legal. 

 

10.4 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a 
licitante deverá preencher as informações do item 10.2 no campo “INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS” ou anexá-las no campo apropriado do sistema do Banco do Brasil. 

 

10.5 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no 

campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer 
despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos 

incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado, cujos valores unitários deverão ser 
apresentados com até duas casas decimais. 

 

10.6 – Serão desclassificadas, antes da fase de lances, as propostas que: 
 

10.6.1 - Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos, ou que 

contiverem defeitos capazes de prejudicar o julgamento, ou que omitam qualquer 

informação obrigatória exigida; 

 

10.6.2 - As propostas que não contemplarem integralmente os itens de cada 

lote no qual a licitante irá participar;  

 

10.6.3 – Ao encaminhar a proposta, utilize campos textuais ou anexos para 

registrar ou inserir qualquer informação que venha a identificar sua razão social ou 

nome de fantasia; 
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10.6.4- Efetue qualquer outro tipo de ação que permita sua identificação; 

10.6.5 - Propostas que apresentem preço simbólico, irrisório, superestimado, 

manifestamente inexequível, ou de valor zero, incompatível com o preço de mercado, 

acrescido dos respectivos encargos. 

10.7 - É MOTIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO LIMINAR QUANDO O LICITANTE 

COLOCAR QUALQUER TIPO DE DADO QUE IDENTIFIQUE A EMPRESA, OU 

SEJA, QUANDO INFORMADO A PESSOA JURÍDICA, CPF, CNPJ ETC..., NO 

CAMPO “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” E/OU EM ARQUIVO ANEXADO A 

PROPOSTA, NO SISTEMA ELETRÔNICO. 

 

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

11.3 – O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão 

pública;  

11.4 – O tempo normal de disputa será encerrado pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

11.5 – Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo 
extra, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará 
aviso de fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) 
minutos. 

 

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

 

12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

12.1 - O Pregoeiro(a) efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor 

preço global", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 

diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que 



Estado de Sergipe 

 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

 

- 8 - 

 

seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos 
para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 

qualidade e demais condições definidas neste edital. 

 

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

 
12.2.1- No processo de negociação, o Pregoeiro lançará a contraproposta de 
preço em campo próprio no sistema licitações-e, estabelecendo prazo para  
manifestação do licitante, que não deverá ser inferior a 02 (duas) horas; 

 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o 

Pregoeiro(a) comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, 
avaliada na forma da Lei 13.303/2016. O Pregoeiro(a) verificará, também, o 

cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13.0 e 14.0 
deste Edital. 

 

12.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o término da sessão de disputa 
de lances do último lote do pregão, via e-mail 

(belmiro.araujo@emdagro.se.gov.br), a proposta final de preços, os 
documentos de habilitação elencados no item 13.0 deste Edital, bem como 

eventual documentação específica constante do Anexo I (Termo de 
Referência). 

                        

12.3.2 – A proposta final (contendo a especificação completa do objeto, em 

conformidade com as exigências do Anexo I deste edital), bem como, o 

endereço eletrônico para o envio da Nota de Empenho,  juntamente com 
os documentos originais ou suas cópias autenticadas deverão ser 

encaminhados no prazo de até 03 (três) dias consecutivos, contados a partir 
do término da sessão de disputa, no seguinte endereço: Av. Carlos 

Rodrigues da Cruz, s/n - Bairro Capucho - Aracaju/SE - CEP: 49.081-015 - 
Fone: (79) 3234-2615/2703 ou via e-mail, desde que os documentos estejam 

com assinatura digital garantidas por chaves públicas/privadas  chanceladas 
pelo ICP Brasil, na forma da legislação pertinente e condições a seguir: 

 

12.3.2.1- Se o documento original for nato digital, utilizar a 

assinatura eletrônica por meio do certificado digital; 

12.3.2.3 - Se o documento estiver em papel: digitalizar e assinar 

usando a assinatura eletrônica por meio do certificado digital, 

preservando o documento original para eventual conferência se 

solicitado pela Administração; 

12.3.2.3– A certificação digital deve ser do proprietário, do sócio-

administrador ou sócio com poderes de administração, designado 
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no contrato social ou estatuto (ou em ato separado), ou de pessoa 

com poderes para representar a empresa (apresentar instrumento 

de mandato). 

12.3.2.4 – Serão dispensados da assinatura digital os arquivos que 

contiverem apenas certidões expedidas pelos órgãos da 

administração pública emitidas pela internet e/ou documentos 

com chave de verificação, que possuam validação online. 

 

                12.3.2.5 – Caso opte pelo envio da documentação por meio físico, 

a licitante deverá comprovar o envio (postagem) da documentação dentro do 
prazo acima estabelecido (através da indicação de código de rastreamento da 

postagem ou outro documento/informação afim) para um dos e-mails: 
belmiro.araujo@emdagro.se.gov.br; cpl.emdagro@emdagro.se.gov.br;   sob pena 

de inabilitação. 
 
12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo 
licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos 

prazos previstos nos itens 12.3.1 e 12.3.2, a contar da convocação pelo 
Pregoeiro(a) através do chat de mensagens. 
 
12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 12.3.1 e 12.3.2, ou 

ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em 
desconformidade com o disposto neste edital ensejará inabilitação do 

licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo 
devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro(a). 

 

12.3.5 - A classificação e o julgamento das propostas são atos exclusivos do 

Pregoeiro, podendo desclassificar as propostas em desacordo com este 

Edital ou ainda, que se revelarem manifestamente inexequíveis, por fatos 

comprovados durante o processo de seleção, ou por motivo superveniente 

somente conhecido após a declaração de vencedor operada pelo Pregoeiro 

no sistema eletrônico;  

 

12.3.6 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas de caráter formal que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, adotando-se o 

mesmo critério estabelecido no item 12.3.5, retrocitado;  

 

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 

mailto:belmiro.araujo@emdagro.se.gov.br
mailto:cpl.emdagro@emdagro.se.gov.br
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de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 

 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender as exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente 
inexequíveis. 
 
12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços 

do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados 
de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis 
ou superfaturados. 

 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as 
exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo 
Pregoeiro(a). 
 

OBSERVAÇÃO: Conforme disposto no art. 56, da Lei Federal nº 13.303/2016, 

efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de 

sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daquelas que, além das demais 

hipóteses, se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação, após 

esgotada a fase de lances e de negociação. 

 

13.0 - DA HABILITAÇÃO: 

 

13.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições e participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

 

 a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no sítio    

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&di 

recao=asc), nos termos da Portaria 516 de 15/03/2010/CGU;  

 b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no sítio 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;  

 c) Relação de licitantes inidôneas do Tribunal de Contas da União – TCU, sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:; 

 d)Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)  

            e) CADFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com 

a Administração Pública Estadual (Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro 

de 2007) de Sergipe. 

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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Da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal  de Contas da União:  

 

I. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

II. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

III. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros.  

IV. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação.  

V. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação.  

VI. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente.  

VII. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor 

oferta deverá comprovar a situação de regularidade, mediante a remessa da 

seguinte documentação:  

 

a. proposta escrita de preços, que deverá contemplar a planilha de custos, com os 

respectivos valores readequados ao valor ofertado e registrado de menor lance; 

b. documentação de concessionária e/ou fabricante, que comprove a exequibilidade 

da proposta, conforme disposto no art. 56, V, da Lei 13.303/2016; 

c. declarações que devem acompanhar as propostas, conforme estabelecido no 

Anexo II,       deste Edital; 

d. instrumento de procuração, se for o caso, por instrumento público ou particular, 

este último acompanhado da prova da legitimidade de quem outorgou os 

poderes; 

e. documentos de habilitação.  

 

VIII. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o 

licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no 

prazo de 3 (três) horas, sob pena de inabilitação.  
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IX. O prazo acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro.  

X. O pregoeiro certificará no processo a data e hora do recebimento da 

documentação.  

XI. A licitante detentora da melhor oferta deverá encaminhar os originais 

correspondentes ou cópia autenticada dos documentos, no prazo máximo de 03 

(três)  dias úteis do encerramento da etapa de lances, como condição 

indispensável para a contratação. 

XII. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.  

XIII. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 

da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

XIV. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

XV. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação e qualificação: 

 

13.1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

 

13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

13.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), 
devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 

sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 

administradores; 

 

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

 

13.1.1.4 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

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

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

 

13.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 
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13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

 

13.1.3 - Para Regularidade Fiscal: 

 

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

 

13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto deste edital; 
 
13.1.3.3 - Certificado de regularidade perante o FGTS demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: 
Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida 

ativa da União, e as contribuições previdenciárias e de terceiros), 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

 

13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

 

13.1.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011. 

 

13.1.5 - Para Qualificação Técnica: 

 

13.1.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a 

apresentação de: atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento, pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, conforme item “M” constante no 
projeto básico.  
 

 

13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada, ou ainda por meio de cópia simples, a ser 

autenticada por servidor habilitado da EMDAGRO, mediante conferência com os 
originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

 

13.2.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente. 

 

13.3 - O Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, 
no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, 
fixando-lhe prazo para atendimento. 
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13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo 
pregoeiro(a). 

 

14.0 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS 

 

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às 
microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de  
15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

 

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes 
do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

 

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

 
14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo 

aleatório, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que 
se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro 
de 2006. 

 

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando 
esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa. 

 

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem 

classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro(a) convocará a arrematante a apresentar os 

documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3 e 13.0 deste edital. 

 

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o 

pregoeiro(a) convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa 
ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema 

eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de 
cinco minutos. 

 

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao 
menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de 

pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação 
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do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances 
inferiores à menor proposta. 

 

14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 
que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será 

considerada arrematante pelo pregoeiro(a), que encerrará a disputa do lote na sala 
virtual, passando a correr o prazo para apresentação da documentação de habilitação e 

da proposta de preços, conforme item 12.3 deste edital. 

 

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

 

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja 
desclassificada pelo pregoeiro(a), por desatendimento ao edital, essa proposta não é 
mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 

 

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

 

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar 
automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o 
pregoeiro(a) o fará através do “chat de mensagens”. 

 

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas 

para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de 
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito. 

 

14.1.4.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa exercite o seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem 

classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, iniciado o 

prazo para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços, conforme 
item 12.3 deste edital. 

 

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

 

14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo 

adicional de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, cujo termo 
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inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame. O prazo de 5 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se 

houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 

 

15.0 - DOS RECURSOS: 

 

15.1 – 15.1. No decorrer do certame, os licitantes que desejarem apresentar recursos 

deverão manifestar essa intenção, no prazo improrrogável de até 30 minutos, 

contado a partir do ato de declaração do vencedor do lote, sob pena de preclusão, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 

por quais motivos, em campo próprio do sistema, sendo aberto o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para apresentação das razões recursais, caso seja recebido o recurso. 

 

15.1.1 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será 

assegurado aos licitantes classificados e desclassificados. 

 

15.1.2 – A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em 

campo específico do sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br). 

 

15.1.3 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente.  

 15.1.3.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

15.1.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro(a) 

autorizado(a) a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

15.1.5 – O licitante terá 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia 

útil seguinte a manifestação da intenção de recurso, para protocolar na Empresa de 

Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – Comissão Permanente de Licitação, 

localizada na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bairro Capucho - Aracaju/SE - 

CEP: 49.081-015 - Fone: (79) 3234-2615/2703, nesta Capital, em dias úteis, no 

horário de 8 às 13 horas, a peça recursal original acompanhada do contrato social ou 

do instrumento de procuração que conceda poderes de representação da empresa nesta 

licitação. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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15.1.6 - Na hipótese de encaminhamento tempestivo da peça recursal ou das 

contrarrazões de recurso através de serviço de postagem e, por qualquer motivo, os 

referidos documentos não sejam protocolados nesta Empresa (EMDAGRO) no prazo 

estabelecido no item 15.1.4, o pregoeiro(a) somente conhecerá o recurso ou as 

contrarrazões de recurso se o licitante tiver encaminhado os referidos documentos, 

acompanhados do contrato social ou do instrumento de procuração, no mesmo prazo, 

para o endereço de e-mail do pregoeiro(a). 

 

15.1.6.1 - O conhecimento do recurso ou das contrarrazões de recurso 

na forma descrita no item anterior está condicionada ao protocolo, ainda que 

posterior, dos documentos originais, consoante disposto no item 15.1.4. 

 

15.2 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 

proponente. 

 

15.3 - Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza devem ser 

endereçados ao Pregoeiro(a) e protocolados junto à Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. 

Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bairro Capucho - Aracaju/SE - CEP: 49.081-015 - 

Fone: (79) 3234-2615/2703, nesta Capital, em dias úteis, no horário de 8 às 13 horas 

qual deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá 

sobre sua pertinência. O recurso e contrarrazões devem fazer menção ao número do 

Pregão Eletrônico, número do processo e do órgão solicitante da licitação. 

 

15.4 – O recurso contra decisão do Pregoeiro(a) somente têm efeito suspensivo em 

relação ao(s) lote(s) objeto da contestação. 

 

15.5 – O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não 

suscetíveis de aproveitamento. 

 

16.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 

16.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, 
ainda, quando não se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Diretor 
Presidente da EMDAGRO a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro(a) fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) 

vencedor(es). 
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16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 
procedimento. 

 

17.0 - DA CONTRATAÇÃO: 

 

17.1 - O Contrato derivado deste procedimento licitatório será regido pela Lei Federal 

nº 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMDAGRO, e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei Estadual nº 26.531/09.  

 

17.2 - É DISPENSÁVEL o Termo de Contrato e facultada a substituição por Carta-
Contrato, Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra, ordem de execução de 

serviço ou outros instrumentos hábeis a critério da Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO e independentemente de seu valor, nos casos de 
compra com entrega imediata e integral dos produtos adquiridos, dos quais não 

resultem obrigações futuras. 

 

17.3 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para retirada do empenho. 

 

17.4 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento oficial do 
comunicado para retirada da Nota de Empenho e /ou Ordem de Fornecimento, 

observado o disposto no § 1º do art. 64 da Lei nº 8.666/93, e não tendo a empresa 
vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita 

às penalidades previstas no item 23.0 deste Edital. 

 

17.5 – Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não comparecimento para a 

retirada do empenho no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de 
manutenção da habilitação, será aplicado o disposto nos incisos XXII e XXIII do art. 15 

do Decreto Estadual 26.531/2009, com a convocação do licitante que tenha apresentado 

a segunda melhor oferta classificada, obedecidas as exigências de habilitação constantes 
deste Edital. 

 

17.6 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, 

acréscimos ou supressões sobre o objeto contratual, nos termos do art. 81, §1º, da Lei 

Federal nº 13.303/16.  

 

17.7 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será 
formalizado por escrito. 

 

17.8 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, 
independentemente das sanções  previstas no ítem 23 deste edital. 

 

18.0 - DO REAJUSTE: 

 

18.1 - O preço será fixo e irreajustável. 
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19.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

19.1 - Compete à Contratante:  

 

19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

 

19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos 

produtos/serviços. 

 

20.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

20.1 - Compete à Contratada: 

 

            20.1.1 - Acusar recebimento da Nota de Empenho em até 05 (cinco) dias úteis 

após ser notificada pelo órgão contratante, sob pena de decadência.  

 

20.1.2 - Efetuar a entrega dos produtos/serviços de acordo com as condições e 
prazos propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital. 

 

20.1.3 – Substituir/refazer obrigatoriamente, qualquer produto/serviço que esteja 

danificado ou em desacordo com os parâmetros estabelecidos no edital. 

 

20.1.4 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até a entrega total dos 
produtos. 

 

21.0 - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO: 

 

 

21.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue  no prazo conforme estipulado no 

projeto básico (anexo I ) do edital, no seguinte endereço da Emdagro, situado na Av. 

Carlos Rodrigues da Cruz, centro Administrativo Governador Augusto Franco, bairro 

Capucho s/nº, CEP: 49.081.015 – Aracaju/SE. 

 

21.2 - O recebimento dos serviços será efetuado pela Comissão de Recebimento ou por 

servidor responsável, que poderão solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais 
falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, no prazo 

máximo definido no item 21.1, contados a partir do recebimento daqueles que forem 
reprovados. 

 

21.3 - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, “a” e “b” da lei 

8.666/93. 

 

21.4 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
contrato. 
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21.5 - O não cumprimento do prazo estabelecido para a entrega acarretará as 

penalidades previstas nos artigos 82 a 84 da Lei nº 13.303/2016, e do Art. 135 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Administração da Emdagro. 

 

22.0 - DO PAGAMENTO: 

  

22.1 - Os pagamentos serão efetuados após aprovação do Boletim de Medição  

conforme disposições no item “O” do projeto básico (anexo I), após liquidação da 
despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), 

no prazo de até 30 (trinta) dias, após a efetivação da prestação do serviço, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor responsável 

pelo recebimento da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe. 

 

22.2 – Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 
documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF, Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio/sede do contratado e Certidão de Débitos 
Trabalhistas. 

 

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

 

22.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por 
culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da 
respectiva reapresentação. 

 

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

 

22.6 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 
 

23.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

23.1 - A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o 

contraditório e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita a 

sanções previstas no RILCC da EMDAGRO, na Lei nº 13.303/2016 e na lei estadual nº 

24.912/07. 

 

23.2 - Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia 
defesa, de acordo com as disposições do Decreto Estadual nº  
24.912/07: 
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23.2.1 - advertência; 

 

23.2.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 

 

         a-)multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

 

                    b-)multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou 
documento equivalente; 

 

23.2.3 - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos; 

23.2.3 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

23.3 - O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido 

dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, 
até a data do efetivo recolhimento. 

 

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

23.5 - São consideradas condutas passíveis de sanções, dentre outras:  

 

23.5.1 -não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato 

ou retirada do instrumento equivalente;  

 

23.5.2 - apresentar documento falso em qualquer processo administrativo 

instaurado pela EMDAGRO;  

23.5.3 - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o processo de contratação;  

 

23.5.4 - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

 

23.5.5 - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo 

específico;  

 

23.5.6 -  incorrer em inexecução contratual;  

 

23.5.7 - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter 
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impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer  tipo;  ter fraudado licitação pública ou contrato 

dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem 

ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 

contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter 

manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública; ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de 

órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no 

âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.  
 
24.0 -  DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

24.1 – As empresas licitantes deverão encaminhar declaração de que visitou e que tem 

conhecimento do local e dos serviços que serão realizados. 

 

24.2 - A homologação da presente licitação nos termos do Art. 60, I da Lei 

13.303/2016, implica em constituição de direito relativo, não importando 
necessariamente em contratação, podendo a EMDAGRO, revogá-la, no todo ou em 

parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação. 

 

24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Estado de Sergipe não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

24.4 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 

 

24.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro(a). 

 

24.6 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expedientes na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, com exceção 
ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte e 

quatro) expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os fins legais. 
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24.7 - É facultado ao Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo. 
24.8 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 

 
24.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

24.10 - 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. 

 

24.11 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os 
termos deste Edital. 

 

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

 

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

 

24.14 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste Edital será o da Comarca de Aracaju/SE. 

 

24.15 - Constitui parte integrante deste Edital: 

 

24.14.1 - Anexo I – Projeto Básico; 

24.14.2 – Anexo II – Planilha de Custo 

24.14.2 – Anexo III – Minuta de contrato 

24.14.3- Anexo IV -Declaração sobre empregados menores 

24.12.4 – Anexo V – Declaração de visita técnica ao local da obra 

 
 

Aracaju/SE, 15 de março de 2022. 

 

 

 

JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO 

Diretor-Presidente 
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ANEXO I –  

PROJETO BÁSICO 

 

I - DO OBJETO:  

1.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e 
recuperação da sede dos escritórios regional e local, da Empresa de 
Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, localizado no município 
de município de Nossa Senhora da Glória, à Rua Antônio Francisco de Souza, 203, 
Centro, no estado de Sergipe, conforme termos do presente projeto básico (anexo 
I). 

1.2 – Para participar dos Lotes o licitante deverá cotar todos os itens. 

 

Lote unico 

Item Discriminação unid quantd Valor 

Unit 

Valor Global 

 

 

 

A 

Contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviços de reforma e recuperação 

da sede dos escritórios regional e 

local, da Empresa de 

Desenvolvimento Agropecuário de 

Sergipe – EMDAGRO, localizado 

no município de município de 

Nossa Senhora da Glória, à Rua 

Antônio Francisco de Souza, 203, 

Centro, no estado de Sergipe., 

conforme termos do projeto básico ( 

anexo I). 

 

 

 

 

 

unid 

 

 

 

 

 

01 

  

Valor total do lote  

 

B 

VIGÊNCIA DO CONTRATO 

• A vigência do contrato iniciará quando da emissão da nota de empenho; 

• O prazo para início das obras será contado a partir da emissão da nota de empenho; 

• O prazo para conclusão dos serviços será de 02 (dois) meses contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço/Nota de Empenho; 

• O prazo para aceite definitivo pela fiscalização será de 30 dias corridos, contados do aceite 
provisório, e será automático, caso não haja manifestação do contratante nesse período; e 

Vigência contratual: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos contados da emissão da 

nota de empenho. 

 

C 

META FÍSICA – ESPECIFICAÇÕES 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Para efeito deste Termo de Referência são considerados Serviços Iniciais os serviços 

necessários ao início da obra, como apresentação de Projeto Elétrico devidamente 
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aprovado pela concessionária de energia elétrica, remoção e demolição dos itens 

especificados na planilha de orçamento. 

1.2 A Limpeza e retirada do expurgo deverá ser executado pela CONTRATADA, e os 

custos devem estar previsto nestes itens de demolição e remoção.  

2. COBERTURA 

2.1 Revisão na cobertura com reposição de peças danificadas (telhas cerâmicas e 

madeiramento) incluindo recuperação de emassamento de beiral e algeroz 

2.2 Forro em PVC em toda área interna, na cor branca, em réguas de 10 ou 20 cm, fixados 

com matérias galvanizados. 

3. ESQUADRIAS 

3.1 Revisão em todas as esquadrias com pintura e recuperação de ferragens e trilhos. 

Substituição de duas portas em madeira em local determinado pela fiscalização; 

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICA 

4.1 Recuperação e instalação elétrica de acordo com o projeto elétrico apresentado e 

aprovado pela concessionária. 

5. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 

5.1 Revisão total de todos os pontos de água e esgoto com substituição de materiais 

danificados. 

6. PINTURA 

6.1 Pintura geral, externa e interna, em cores a serem definidas pela fiscalização, com 

lixamento, aplicação de massa corrida e líquido selador 

7. DIVERSOS 

7.1 Demolição e construção do muro externo com altura de 1,60m em toda a sua conforme 

especificado na planilha de orçamento 

7.2 Limpeza Geral no edifício 

 

 

D 
GARANTIA 

Os serviços deverão ter garantia de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados do aceite 

definitivo por parte da fiscalização. 
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Essa garantia deve abarcar quaisquer falhas que não sejam resultantes de mau uso, 

imprudência ou imperícia dos usuários. 

 O prazo para início de reparos de quaisquer falhas deve ser contado da notificação à empresa, 

que poderá ser por e-mail ou comunicação oficial, conforme a Cláusula Quarta do Termo de 

Referência. 

O prazo para conclusão do reparo é de 5 dias úteis contados do início do reparo. Caso se 

verifique a necessidade de um tempo maior para conserto ou substituição de equipamento, a 

contratada deverá fornecer outro equipamento equivalente para operação em caráter 

provisório, arcando com todos os custos de retirada, transporte e instalação. 

 

E 

LOCAL DO SERVIÇO 

Escritórios sede regional e local da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – 

EMDAGRO, localizado no município de município de Nossa Senhora da Glória, localizado à 

Rua Antônio Francisco de Souza, 203, Centro, no estado de Sergipe. 

 

F 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

Empreitada: As medições para efeito de pagamento serão efetuadas por serviço realizado e 

materiais utilizados; 

Valor Estimado Global: R$ 127.995,24 (cento e vinte e sete mil, novecentos e noventa e cinco 

reais e vinte equatro centavos), de acordo com a planilha de orçamento, empreendimento 

00083conforme Planilhas de Orçamentos a seguir:  

Orçamento Estimativo baseado nas tabelas ORSE/SINAPI, mês de referência dezembro2022. 

Todos valores já consideram impostos, contribuições, fretes e outras custos indiretos. 

 

H 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
• Serão considerados preços inexequíveis de acordo com a Lei 13.303/2016; 

• A empresa deverá estar legalmente registrada no CREA/SE e, também seu responsável técnico 
indicado 

• A empresa deverá encaminhar a CPL da EMDAGRO planilha orçamentária e a composição de 
preços unitários no sistema ORSE/SINAPI ou em planilha EXCEL 
 

 

I 

PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

É permitida a participação de microempresas e empresas de pequeno porte na presente 

licitação. Porém é recomendado que a CPL opte por fazer a licitação presencial através de 

convite público.  

 

J 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Para atendimento à qualificação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar 

comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, quando qualquer dos Índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência 
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Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1.  

 

L 
SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação. 

 

M 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 Será exigida da empresa atestado técnico com registro no CREA/SE de realização de serviços 

tais como 

- Execução de alvenaria de blocos cerâmicos mínimo de 30 m2. 

- Execução de e/ou revisão de cobertura com área mínima de 100 m2 

- Aplicação de forro de PVC – Fornecimento e instalação em área mínima de 100 m2  

 

N 
VISTORIA 

As empresas deverão encaminhar declaração de que visitou e que tem conhecimento do local e 

dos serviços que serão realizados. 

 

O 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

• Todos os itens serão medidos com base nas unidades determinadas nas planilhas de 
composição de custos unitários e pagos com base nos custos unitários propostos pelo CONTRATADO. 

• A medição ocorrerá em, até 5 (cinco) dias corridos, contados do aceite provisório por 
parte da fiscalização. 

• O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos da emissão da fatura. 

• A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste contrato.  

• Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção 
monetária.  

• Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-
se em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS e às 
Receitas Municipal, Estadual e Federal. 

• Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO. 

 

P 
GARANTIA DA EXECUTAÇÃO CONTRATUAL 

De acordo com a legislação após parecer técnico da ASJUR  

 

Q 

ENCARGOS DO CONTRATANTE 

• Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes acerca do fornecimento que porventura não 
tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas; 

• Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso 
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da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção;  

• Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representante(s) 
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 

• Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências do contrato; 

• Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do TCU 
quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 

• Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do 
contrato. 

 

R 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

• Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus aos bens, ou 
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

• Comunicar com um mínimo de 03 (três) dias de antecedência, solicitação por escrito para 
que medições dos serviços sejam realizados; 

• Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 
CONTRATANTE; 

• Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas relativas ao objeto contratado; 

• Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da 
contratação; 

• Reportar a EMDAGRO imediatamente qualquer falha eventualmente identificada na 
especificação de equipamentos ou serviços, propondo soluções tecnicamente adequadas; 

• Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de 
ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pela EMDAGRO; 

• Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

• Em nenhuma hipótese a contratada poderá alegar desconhecimento, incompreensão, 
dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se 
por qualquer ônus decorrente desses fatos; e 

• É expressamente vedada à CONTRATADA a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE. 

São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

• a utilização do nome da EMDAGRO para fins comerciais ou em campanhas e material de 
publicidade, salvo com prévia e expressa autorização da EMDAGRO; 

• a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, durante a 
vigência deste contrato. 

• A empresa deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, a planilha de orçamento 
com todos os preços unitários, em EXCEL ou no sistema ORSE, com os quantitativos fornecidos pela 
EMDAGRO. 
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S 

SANÇÕES 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com o estado e será descredenciada do 
cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 
ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 
30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

1.1. apresentar documentação falsa; 
1.2. fraudar a execução do contrato; 
1.3. comportar-se de modo inidôneo; 
1.4. cometer fraude fiscal; ou 
1.5. fizer declaração falsa. 
2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos 

nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; 

e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na 
execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a 

contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos 
itens “4”, 5.2”, e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades: 

3.1. advertência; 
3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração estadual e a EMDAGRO , por prazo não superior a dois anos; 
3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

3.4. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por 
cento) do valor do contrato. 

4.1. A inexecução total do objeto se configurará após 30 (trinta) dias corridos do 
vencimento do prazo para fornecimento dos itens, sem causa justificada. 

5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
5.1. deixar de realizar o fornecimento dos itens, sem causa justificada, a 

execução do contrato, após o prazo previsto para entrega. 
6. No caso do cometimento das infrações elencada no subitem “5.1” acima, a 

contratada poderá ser sancionada com multa de até 5% do contrato. 
7. Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da 

CONTRATADA especificadas no contrato, a CONTRATADA, caso não sejam acatadas 
suas justificativas, estará sujeita à penalidade de multa entre 0,1% e 0,5% do valor do 
contrato, por item obrigatório descumprido, limitado ao percentual máximo de 2%, se 

descumprido mais 1 (um) item obrigatório concomitantemente. 

8. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA. 
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8.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial. 

8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa. 

9. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas 
no contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos 
casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 13.303/2016. 

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

 

 

Eng. Civil Hugo Monteiro Rocha  

CREA 2705991344/SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Estado de Sergipe 

 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

 

 

3 
 

ANEXO – II 

Planilha Orçamentária 

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz S/N - Capucho Aracaju-SE CNPJ : 13.108.295/0001-66

Empreendimento: 000083 - Reforma e recuperação dos escritórios local e regional da EMDAGRO em N. Sra. da Glória/SE

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

01  Administração Local 3.070,39 2,39

01.001  Equipe Dirigente un 1,00 2.324,83 2.324,83 1,81

01.002  Manutenção do Canteiro un 1,00 90,80 90,80 0,07

01.003  Equipamentos de Apoio à Produção un 1,00 654,76 654,76 0,51

02  Serviços Preliminares 6.088,07 4,76

02.001 

Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas até 

500m² m² 250,00 7,76 1.940,00 1,52

02.002 

Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. 

af_12/2017 m2 139,23 4,56 634,89 0,50

02.003  Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m2 16,80 15,70 263,76 0,21

02.004 

Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. 

af_12/2017 m2 89,00 3,03 269,67 0,21

02.005  Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m3 69,60 29,50 2.053,20 1,60

02.006 

Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 

(local: Aracaju) m3 15,00 61,77 926,55 0,72

03  Cobertura 40.762,00 31,85

03.001 

Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar, com reposição de 50% do material m2 200,00 132,22 26.444,00 20,66

03.002 

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura 

para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado m2 200,00 71,59 14.318,00 11,19

04  Esquadrias 6.385,98 4,99

04.001  Revisão de esquadria de madeira m2 40,00 112,68 4.507,20 3,52

04.002 

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, 

incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças. af_12/2019 un 2,00 939,39 1.878,78 1,47

05  Instalações Elétricas 28.769,96 22,48

05.001  Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,00 582,81 582,81 0,46

05.002  Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01 un 1,00 3.106,83 3.106,83 2,43

05.003 

Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 

04 isoladores un 1,00 1.139,55 1.139,55 0,89

05.004 

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparente Ø 3/4" un 16,00 237,84 3.805,44 2,97

05.005 

Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado Ø 3/4" pt 16,00 202,40 3.238,40 2,53

05.006 

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive 

placa em pvc e aterramento pt 33,00 265,71 8.768,43 6,85

05.007 

Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido Ø 3/4" pt 2,00 205,85 411,70 0,32

05.008 

Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido  

Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 5e un 8,00 331,03 2.648,24 2,07

05.009 

Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 9/10W, 

compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou 

similar. un 32,00 141,59 4.530,88 3,54

05.010 

Fornecimento e instalação de luminária braço de tempo com lâmpada 

fluorescente eletônica PL 23w un 8,00 67,21 537,68 0,42

06  Instalações Hidrosanitárias 1.589,60 1,24

06.001  Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 un 6,00 148,96 893,76 0,70

06.002  Revisão de ponto de água tipo 3 un 4,00 173,96 695,84 0,54

07  Pintura 23.471,80 18,33

07.001 

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação 

de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica 

branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores m2 230,00 39,47 9.078,10 7,09

07.002 

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 

demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de 

tinta acrílica convencional - Rev 03 m2 230,00 43,75 10.062,50 7,86

07.003 

Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 

sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta 

esmalte m2 80,00 54,14 4.331,20 3,38

08  Diversos 17.857,44 13,96

08.001 

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 

0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior 

concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco m2 49,00 225,13 11.031,37 8,62

08.002  Limpeza geral m2 150,00 2,52 378,00 0,30

08.003 

Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 

x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e 

trancas/ferrolho un 1,00 6.448,07 6.448,07 5,04

TOTAL DO ORÇAMENTO 127.995,24 100,00  
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ANEXO III 

M I N U T A DE CONTRATO 

 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a 

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - 

EMDAGRO e ___________________________ 

 

 

Pelo presente instrumento particular o Estado de Sergipe, através da EMPRESA DE 

DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.108.295/0001-66, com sede na Avenida Carlos Rodrigues da 

Cr, s/nº, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, doravante 

denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor-Presidente Jefferson Feitoza 

de Carvalho, brasileiro, casado, CPF nº 141.215.654-87, residente e domiciliado na Rua Antonio 

Oliveira Freire Piúga, nº 563, Loteamento Aruana, Bairro Atalaia, CEP 49037-700, e 

_______________________________________, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), 

inscrita no CNPJ/CPF com nº_________, com endereço na ________________________________, 

neste ato representado pelo(a) Sr.(a)  _________________________________, (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão), portador (a) do RG n.° ______________ e do CPF n.° 

________________, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal n° 13.303/2016 e  Regulamento 

Interno de Licitações e Compras da EMDAGRO, o Parecer n° 00/2019 da Assessoria Jurídica da 

EMDAGRO e o Edital de Pregão Eletrônico n° 04/2019, em consonância com Termo de Cooperação 

Técnica nº 002/2019, firmado entre a SEIT, SEAGRI e a EMDAGRO, RESOLVEM celebrar o 

presente Contrato, com base no Processo n° xxxxx/2021, conforme as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 - Constitui objeto deste contrato a de empresa especializada para prestação de serviços de 

reforma e recuperação da sede dos escritórios regional e local, da Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, localizado no município de município de Nossa Senhora da 

Glória, à Rua Antônio Francisco de Souza, 203, Centro, no estado de Sergipe., conforme termos do 

projeto básico ( anexo I). 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO  

 

2.1- O presente Contrato fundamenta-se: 

a) Nas determinações da Lei 13.303/2016, especialmente o artigo 30, I, da Lei n° 13.303/2016 

e no artigo 50 do Regulamento Interno de Licitações e Compras da EMDAGRO; 

b) No Parecer n° ____/2021 da Assessoria Jurídica da EMDAGRO; 

 

c) No Edital do Pregão Eletrônico n° _____/2021; 



 
  

Estado de Sergipe 

 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

 

 

5 
 

 

d) Nos preceitos do Direito Público; 

 

e) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 

Privado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

 3.1- Este Contrato tem prazo de execução de xx meses,  contados a partir do recebimento, 

pela contratada,  da nota de empenho podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a 

critério da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

        4.1- As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária 

abaixo especificada: 

 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 
PROJETO OU 

ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

17.301.20.606.0022 0123 3.3.90.00 0270 

    

    

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DOS PREÇOS A SEREM 

PAGOS 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de crédito em conta 

corrente indicada pelo(a) CONTRATADO(A) no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 

mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura e documentos fiscais legalmente exigíveis e 

devidamente atestados pelo Setor responsável pelo recebimento na CONTRATANTE, e sem que 

haja incidência de juros ou correção monetária. 

 

6.2. Para fazer jus ao pagamento de que trata o item anterior, o(a) CONTRATADO(A) 

deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, perante o FGTS e certidões negativas 

de débitos perante as Fazendas estadual e municipal.  

 

          6.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do(a) 

CONTRATADO(A), o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização 

financeira. 

 

6.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

6.5. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE. 



 
  

Estado de Sergipe 

 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

 

 

6 
 

 

6.7. A CONTRATANTE não se responsabiliza por despesas efetuadas que não estejam 

dentro das especificações do objeto, estabelecidas no item 5.1 deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

7.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

 

      a) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO(A), de acordo com as condições 

estabelecidas neste instrumento; 

 

     b)  Promover a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado; 

 

     c)   Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital  n° ___/2022; 

 

     d)   Aplicar as penalidades pertinentes por descumprimento do pactuado neste Contrato; 

 

 7.2. São obrigações do(a) CONTRATADO(A): 

 

       a) Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento do presente contrato, todas as 

cláusulas constantes deste instrumento e no Edital n° __/2022; 

 

7.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do (a) CONTRATADO(A) a utilização de 

pessoal para a execução do objeto, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma 

hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 

        8.1. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam 

devidos, em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade 

do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 

 

        8.2. Ao aceitar os termos deste Credenciamento, o(a) CONTRATADO(A) declara haver levado 

em conta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas 

as despesas incidentes sobre o objeto do presente Contrato, não cabendo quaisquer reivindicações 

devidas a erros nessa avaliação. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. _________________, 

especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR , e pelo Sr 

_________________ doravante denominado CO-GESTOR. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto estipulado neste Contrato, conforme o caso 

poderá ser aplicado ao CONTRATADO(A) as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

       a) Advertência; 

      b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) até o máximo de 10% (dez por cento), sob 

o valor do contrato, em decorrência do descumprimento do objeto contratual injustificadamente; 

      c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

      d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.2. Garantidos o contraditório e a ampla defesa, ensejam o cancelamento do 

credenciamento do(a) CONTRATADO(A): 

       a) Não aceitar os termos das especificações do objeto, conforme descrito na Cláusula 

Quinta deste Contrato, salvo motivo plenamente justificado; 

      b) Comportar-se de modo inidôneo; 

       c) Fizer declaração falsa; 

        d) Cometer fraude fiscal; 

        e) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto. 

  

          10.3. A multa prevista na alínea “b” do item 9.1 deste instrumento poderá, a critério da 

Administração, ser aplicada isolada ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da 

infração cometida pelo(a) CONTRATADO(A). 

 

10.4. Quando aplicada, a multa deverá ser paga espontaneamente no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis ou ser deduzida do valor correspondente ao valor do serviço, após prévio processo 

administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobrada judicialmente, a critério 

da CONTRATANTE. 

 

10.5. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa ao CONTRATADO(A), sob pena de 

multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. O(a) CONTRATADO(A) é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer 
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documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata rescisão 

do presente contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

11.2. A rescisão do referido Contrato, a pedido do(a) CONTRATADO(A), somente se dará 

em face de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CONTRATANTE. 

11.3. Da contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes da 

CONTRATANTE. 

11.4. O resumo deste Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe. 

 

11.5. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, em conformidade com as 

disposições constantes do Edital n° XXXXXX e das normas legais aplicáveis ao caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

12.1 Fica eleito o foro de ARACAJU, Comarca da Capital do Estado de SERGIPE, para 

dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, 

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por entenderem as pastes estarem justas as cláusulas contratadas, firmam o presente 

Contrato em 3 (três) vias de igual teor, abaixo assinadas. 

 

 

 

Aracaju/SE,          de                                de  2022. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADO(A) 
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ANEXO IV-  

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES 
 
 
 
 
.......................................,  inscrito  no  CNPJ  nº  

.......................................... ,  por  intermédio  de  seu 

representante legal o (a)   Sr (a) ........................................ , portador da Carteira de Identidade nº 

............................ e do CPF nº .................................... , DECLARA,      para fins do disposto no inciso  

XXXIII   do   art. 7º    da    Constituição    Federal acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 
 
 
 
 

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

 

............................................................... 

 

Local/Data 

 

................................................................................................. 

 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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ANEXO - V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
Eu,                                                            ,declaro que   realizei   visita  técnica  no escritório 

local e regional da EMDAGRO, sito a rua Antônio  Francisco de Souza, 203, centro, cidade 

de Nossa Senhora da Glória/SE em todas as áreas internas, externas e anexo, e que tomei 

conhecimento das condições contidas no Edital do pregão eletrônico nº 06/2022.  

 

 

Atesto para os devidos fins. 

 

 
 

                     Assinatura do visitante 

 
 

xxxxxx, de de 20xx. 

 


