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 CREDENCIAMENTO N.º 005/2022 

 

O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua  

Afonso Arinos de Melo Franco, nº 101 – Izabel Gomes – Afrânio/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 

10.358.174/0001-84, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

torna público que está instaurando o Credenciamento n.º 005/2022, através do presente 

instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 

posteriores, segundo as condições estabelecidas no presente edital e nos seus anexos, cujos 

termos, igualmente, o integram. 

 

REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL nº 8.666/93 – Caput do artigo 25 

INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PERÍODO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO PARA 

O CREDENCIAMENTO: 22.08 a 12.09.2022  

HORÁRIO: 09 às 13 horas. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Afrânio – Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Afonso 

Arino de Melo Franco, 101 – Izabel Gomes – Afrânio – PE.. 

 

1.0 - OBJETO: 

 

1.1 – Credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO MENSAL DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 8.000 LITROS OU 

SUPERIOR, equipado com motor bomba para distribuição de 40 (quarenta) carradas/mês de 

água com motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, rodagem de livre 

quilometragem, destinado a cobertura de todo perímetro rural do município, para atendimento 

das necessidades, no particular, de populações situadas na zona rural e atingidas pela seca 

para consumo animal, conforme Termo de Referência anexo. 

 

1.2- Integram este edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA. 

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. 

 

2.0 - REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO CREDENCIAMENTO 

 

2.1 – Os interessados deverão apresentar 01 (um) envelope fechado de forma a não permitir a 

sua violação, no protocolo da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Afrânio, devendo constar em sua parte externa o seguinte: 

 

ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  

Credenciamento n.º 005/2022 

Objeto: Credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO MENSAL DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 8.000 LITROS OU 

SUPERIOR, equipado com motor bomba para distribuição de 40 (quarenta) carradas/mês de 

água com motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, rodagem de livre 

quilometragem, destinado a cobertura de todo perímetro rural do município, para atendimento 

das necessidades, no particular, de populações situadas na zona rural e atingidas pela seca 

para consumo animal, conforme Termo de Referência anexo. 
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[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

2.2 - Serão somente admitidas para o credenciamento as empresas ou profissionais 

legalmente constituídas e que tenham como ramo de atividade a prestação de serviços para 

atender aos pacientes do SUS da cidade de Afrânio. As empresas ou profissionais deverão ter o 

mesmo ramo de atividade consignado no contrato social, e que apresente envelope contendo a 

documentação exigida pela Lei Federal nº 8.666/93.  

 

2.2.1 - A licitante participante deste certame poderá ofertar somente a sua especialidade.   

 

2.3. - Estão impedidas de participar do processo: 

 

2.3.1 - Empresas ou profissionais suspensas do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública ou declarada inidôneas por qualquer órgão da administração pública 

direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

 

2.3.2 - Empresas em consórcio, empresas que tiverem com falência decretada ou em 

concordata/recuperação judicial; 

 

2.3.3 - Empresas que tenham em sua composição societária, sócios majoritários de outra 

pessoa jurídica que participe deste processo; 

 

2.3.4 - Serão consideradas inabilitadas do presente processo, as empresas que deixarem de 

atender a qualquer exigência estabelecida no presente edital. 

 

3.0 – DA HABILITAÇÃO 

  

3.1 - Habilitação Pessoa Jurídica: 

 

3.1.1 - Prova de registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de 

Empresa Individual e suas alterações devidamente registradas; 

 

3.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações contratuais 

devidamente registradas na Junta Comercial, salvo quando consolidados, em se tratando de 

sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores, no qual deverá 

estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou 

compatíveis com o objeto da licitação; 

 

3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo e suas alterações, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício, devidamente registrado em cartório; 

 

3.1.4 - 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. 

 

3.1.5 - Cédula de identidade dos sócios, diretor e/ou empresário individual;  

  

3.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

3.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); com situação ativa. 

 

3.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, 
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relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do edital; 

 

3.2.3- Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta 

negativa de débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), nos termos do 

artigo 1º da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014; 

 

3.2.4- Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

 

3.2.4- Certidão de regularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida pela Prefeitura 

Municipal de Afrânio – para empresas sediadas nesta cidade – ou pela Prefeitura do município 

sede ou domicílio da empresa; 

 

3.2.5- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - 

CRF); 

 

3.2.6- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 

fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, 

nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 

 

3.2.7Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer 

restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 

43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 

e decreto federal 8.538/2015. 

 

3.2.8  – Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa   de pequeno 

porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 

conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, alterada palas Leis Complementares 

128/2008 e 147/2014. 

 

3.3 - Qualificação Técnica: 

 

3.3.1. Registro ou inscrição junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT;  

 

3.3.2.. O(s) veículo(s) apresentado(s) deverá(ão) estar incluído na frota referente ao registro. 

 

3.3.3. Alvará e licença de funcionamento; 

 

3.3.4. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, declarando que o(a) interessado(a) prestou, a contento, serviço pertinente e 

compatível em características com o objeto do credenciamento; 

 

3.3.4. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do(s) empregado(s) motorista(s), com vistas à 

certificação de compatibilidade da categoria com o tipo e com o peso do(s) veículo(s) a 

ser(em) utilizado(s) para a prestação dos serviços constituintes do objeto do credenciamento. 

 

3.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 



 
Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos 

                                                  4 

 
a) Certidão negativa de falência ou concordata e/ou recuperação judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da 
data limite para a entrega dos envelopes, se outro prazo não constar do documento.  

 

b) O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será 

comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que 

declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto 

naquele preceito constitucional. 

 

3.5. – DA HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA  

  

3.5.1. - Cadastro de Pessoa Física – CPF. 

3.5.2 – Cédula de Identidade; 

3.6 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

a) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta negativa de 

débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente 

a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), nos termos do artigo 1º da Portaria 

1.751 de 02 de outubro de 2014; 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

 

c) Certidão de regularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida pela Prefeitura 

Municipal de Afrânio – para aqueles sediadas nesta cidade – ou pela Prefeitura do município 

sede ou domicílio da Pessoa Física; 

 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 

fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, 

nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 

 

3.7 - Qualificação Técnica: 

 

3.7.1.Registro ou inscrição junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; 

 

3.7.2. O veículo apresentado deverá estar incluído na frota referente ao registro. 

 

3.7.3. Comprovação, através de registro na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de que sua 

categoria de condutor é compatível com o tipo e com o peso do veículo a ser utilizado para a 

prestação dos serviços constituintes do objeto do credenciamento. 

 

3.7.4 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em 

que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao 

disposto naquele preceito constitucional. 

 

3.8 – Os documentos exigidos para habilitação deverá ser apresentados em cópias 

reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa 

oficial. As cópias reprográficas dos documentos também poderão ser autenticadas por pessoa 

credenciada pelo Departamento de Licitação, a partir do original. 
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3.9 - A documentação estrangeira deverá ser apresentada em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada pelo respectivo Consulado, traduzida por tradutor público 

juramentado. 

 

3.10 - Os documentos emitidos via internet, por órgãos ou entidades públicas, e suas cópias 

reprográficas dispensam a necessidade de autenticações. A Administração não se 

responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

verificação.  

 

3.11 - Dos Serviços: 

 

3.11.1 - A água será capitada nos Mananciais: Açude do Poção, localizado no Distrito de 

Poção, Açude das Melancias, localizado na comunidade das Melancias, Açude da Cabaceira, 

localizado na comunidade do Sobradinho, Açude da Nova Olinda, localizado na comunidade da 

Nova Olinda, Açude da Água Branca, localizado na comunidade da Água Branca, no município 

de Afrânio; 

 

3.11.2 - A água deverá ser transportada em caminhão tipo pipa, em tanque com capacidade 

para 8.000 lts.   

 

3.11.3 – O prazo de entrega das carradas de água será de 02(dois) dias, a partir da emissão 

da ordem de fornecimento pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

4.0 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - O recebimento da documentação ocorrerá no período de 22 de agosto a 12 de 

setembro de 2022, no horário das 09 às 16 horas, na Coordenadoria Geral de Licitações e 

Contratos da Prefeitura Municipal de Afrânio. 

 

4.2 - A Comissão receberá os envelopes contendo a documentação apresentada pelos 

interessados, mediante protocolo e promoverá a sua apreciação e julgamento. 

 

4.3 - Após a abertura do envelope, a Comissão analisará e avaliará a documentação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados do dia útil subseqüente à data do protocolo de entrega da 

documentação pela licitante a ser credenciada. 

 

4.4 - Caso a documentação apresentada pela empresa interessada esteja incorreta e/ou 

incompleta, durante o período de credenciamento será admitida a sua complementação, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da comunicação da irregularidade. 

 

4.5 - A Comissão comunicará por escrito a licitante se a mesma está habilitada, credenciando-

a e convocando-a a assinar contrato com a Prefeitura Municipal de Afrânio, em conformidade 

com este Edital. 

 

5.0 – DOS RECURSOS  

 

5.1 - Se ocorrer dúvidas na interpretação dos termos deste Edital, os interessados poderão 

obter os esclarecimentos necessários, no horário de expediente, das 8 às 13 horas, de 2ª a 6ª 

feira, junto à Comissão Permanente de Licitações, no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Afrânio – térreo - Setor de protocolo. 

  

5.2 - Os esclarecimentos pedidos pelos interessados deverão ser formulados por escrito e 

devidamente protocolado na Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Afrânio – Setor de protocolo, sendo a resposta correspondente encaminhada ao 

solicitante. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito. 
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5.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente certame, o licitante que, tendo-a 

aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação e 

proposta, falhas ou irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e 

protocolada no setor de protocolo do Departamento de Licitações no endereço constante do 

preâmbulo deste edital. 

 

5.4 - Os recursos administrativos deverão ser dirigidos à autoridade imediatamente superior, 

por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, 

mantendo-a, fazê-los subir devidamente informados para julgamento pela autoridade 

competente. 

 

5.5 – Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição dos recursos, observando-se o 

disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

5.6 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 

constantes do presente certame. 

 

6.0 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

6.1 - O(a) interessado(a) que preencher os requisitos exigidos neste Edital, no que a 

ele(a) for aplicável, será considerado habilitado(a), e convocado para a assinatura do 

correspondente contrato; 

 

6.1.2 - Caso haja mais de um credenciado para o mesmo serviço, os serviços serão 

distribuídos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com 

a ordem de credenciamento, em sistema de rodízio, de forma que todos os 

credenciados poderão ser chamados a executar os serviços; 

 

6.2 - O não atendimento a qualquer exigência contida neste edital implicará no não 

credenciamento da interessada. 

 

7.0 - DO PREÇO  

 

7.1 – Os serviços objeto deste credenciamento serão pagos através tabela de preço, conforme 

Termo de Referencia Anexo ao procedimento. 

7.2 – Os valores descritos na tabela mencionada, só serão pagos após a prestação dos 

serviços efetivamente executados e auditados. A aceitabilidade dos valores será aferida por 

profissional indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

7.3 - Nos preços fixados estão compreendidos todos os custos e despesas que direta ou 

indiretamente decorram do cumprimento pleno e integral do objeto deste edital, ficando 

esclarecido que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o 

ressarcimento de custos não considerados nos preços da tabela mencionada deste Edital. 

 

7.4 - Os serviços serão fiscalizados somente por pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que 

procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso os serviços tenham sido prestados 

de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada. 

 

7.0 - DA FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1 - Publicado o resultado do credenciamento, os credenciados serão convocados para a 

assinatura do instrumento de contrato, e não poderão se furtar à prestação dos serviços com 
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base no estabelecido neste Edital, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará as 

sanções previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.2 - Para a assinatura do instrumento, as empresas deverão fazer-se representar por: 

 

7.2.1 - Sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social ou ato de 

sua investidura, além da comunicação expressa da empresa na qual mencione qual o sócio que 

autorizará o contrato; 

 

7.2.2 - Como documento válido de indicação somente será aceito Instrumento Público de 

Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, 

poderes gerais para a prática de tal ato. 

 

8.0 - DO PRAZO 

 

8.1 - O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado ou rescindido, na conformidade do 

estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

9.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1 - O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente a prestação do 

serviço, de acordo com os serviços efetivamente prestados, após emissão de nota fiscal, 

devidamente atestada pelo funcionário responsável da Secretaria de Agricultura, juntamente 

com as certidões negativas INSS, FGTS, FEDERAL DA FAZENDA, FEDERAL ESTADUAL, 

TRABALHISTA E FAZENDA MUNICIPAL. 

 

 

10.0 - DA FISCALIZAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

10.1 – A execução dos serviços será realizada pela contratada, de forma parcelada, conforme 

a necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a partir do 

recebimento de solicitação expressa da mesma.  

 

10.2 - É facultado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente rejeitar o serviço 

executado, objeto deste credenciamento, no todo ou em parte, desde que os serviços a serem 

prestados estejam em desacordo com as especificações e condições exigidas neste edital. 

 

11.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. O(A) Credenciado(a)/Contratado(a) obriga-se a:  

 

11.1.2. Abastecer o carro-pipa somente no manancial determinado para captação de água, 

devendo a captação ocorrer somente em dias úteis e nos seguintes horários: 06:00 às 18:00 

h; 

 

11.1.3. Manter, durante a execução do Contrato, as condições que possibilitaram a ocorrência 

de sua habilitação ao credenciamento;  

 

11.1.4. O Caminhão Pipa credenciado ficará vinculado à Pessoa Física ou Pessoa Jurídica 

durante a vigência do presente Edital.  

 

11.1.5. Executar os serviços na conformidade das regras editalícias e contratuais 

estabelecidas, mantendo a regularidade da prestação daqueles, de acordo com padrões 

quantitativo e qualitativo exigidos; 
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11.1.6. Aceitar ocorrência de alterações contratuais, inclusive com referência a acréscimos e 

supressões do objeto do contrato, nos termos do art. 65, da Lei nº 8.666/1993;  

11.1.7. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno 

desempenho da fiscalização a cargo da Credenciante;  

 

11.1.8. Informar, imediatamente à Credenciante, eventual impossibilidade de realizar a 

distribuição de água, bem como a ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à 

execução dos serviços; 

 

11.1.9. Manter o(s) veículo(s) em plenas condições para a prestação dos serviços, inclusive no 

que diz respeito à higienização de seu(s) tanque(s);  

 

11.1.10. O motorista(s) deverá(ão) ser habilitado(s) para condução dos veículos usados na 

prestação dos serviços; 

 

11.1.11. No caso de o Credenciado ser pessoa física (profissional classificado como trabalhador 

eventual ou trabalhador autônomo) a execução dos serviços dar-se-á direta e exclusivamente 

por ele;  

 

11.1.12. No caso do Credenciado ser Pessoa Jurídica deverá ser apresentada toda 

documentação referente ao motorista contratado, devendo informar de imediato, bem como 

apresentar a documentação, em caso de substituição do mesmo.  

 

11.1.13. o motorista indicado pela Pessoa Jurídica, será responsável direto e exclusivo pela 

realização do abastecimento, não podendo ser passado a outro que não esteja devidamente 

registrado e autorizado pelo Credenciante, a realizar o abastecimento. 

 

11.1.14. Não realizar abastecimento da carga de água apanhada em manancial particular 

(poços artesianos, açudes, barragens etc.). 

 

11.2. Responsabilizar-se ainda:  

 

11.2.1. pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais relacionados à execução dos 

serviços;  

 

11.2.2. pela reparação ou correção do serviço quando se verificar vício, defeito ou erro na sua 

execução; 

 

11.2.3. Por danos que venha a causar à Administração ou a terceiros na execução do contrato, 

em relação ao que fica definido que nem a fiscalização, bem como o acompanhamento a cargo 

da Credenciante afastará ou diminuirá referida responsabilidade do(a) 

Credenciado(a)/Contratado(a);  

 

11.2.4. pela entrega dos documentos exigidos pela Credenciante, para fins de controle, 

fiscalização e apuração dos serviços executados; 

 

12.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

12.1 - A Contratante obriga-se a: 

 

12.2. Efetuar os pagamentos devidos á Contratada; 
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12.3. Notificar, por escrito, a Contratada, quando da aplicação de multas previstas em 

Contrato, bem como em relação às irregularidades detectadas nos casos de rejeição, defeitos 

ou vícios relacionados ao objeto a ser contratado. 

 

13.0 - SANÇÕES/INADIMPLEMENTO 

 

13.1 - O descumprimento parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no Contrato 

sujeitará o Contratado, com garantia a prévia e ampla defesa em processo administrativo, às 

sanções previstas em Lei Estadual, a saber: 

 

13.1.1 – multas percentuais de: 

 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em 

assinar o contrato, dentro de 03(três) dias contados da sua convocação, 

 

b) 0,3% (três décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor de cada 

procedimento não executado. 

 

c) 0,7% (sete décimo por centos) sobre o valor de cada procedimento não executado, por dia 

subseqüente ao trigésimo dia. 

 

13.2 – A importância de qualquer multa aplicada à contratada poderá ser descontada do valor 

do crédito em relação a Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

13.3 – Suspensão do direito de licitar e contratar, segundo a natureza e a gravidade da falta e 

de acordo com as circunstâncias e o interesse da Administração. 

 

13.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.  

 

13.5 - Antes da publicação de qualquer penalidade à Contratada, será garantida a esta o 

direito a ampla defesa e ao contraditório; enquanto não houver decisão definitiva do 

Contratante a cerca das multas a serem aplicadas à Contratada, ficará retida a parte do 

pagamento a ela correspondente, sendo, posteriormente liberado, em caso de absolvição e, 

definitivamente descontado do pagamento, em caso de condenação na esfera administrativa. 

 

14.0 – RESCISÃO 

 

14.1 - A inexecução parcial ou total do objeto deste ensejará a Rescisão Contratual observada, 

para tanto, as disposições da Seção V, Capítulo III da Lei 8.666/93. 

 

15.0 - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO 

 

15.1 - O presente credenciamento poderá ser revogado ou anulado nos termos do art. 49 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 - As despesas com a contratação para a execução do objeto licitado correrão à conta dos 

recursos constantes da seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora – 0260 

Programa Atividade: 20 244 2002 2821 0000 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00 

Ficha: 108 

Fonte: 01 
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Unidade Orçamentária – 0260 

Projeto Atividade: 20 244 2002 2821 0000 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 

Despesa: 728 

Fonte: 01 
 

17.0 - DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO  

 

17.1. O Fundo Municipal de Agricultura realizará a homologação de cada credenciamento, após 

recebimento dos documentos que atenderem aos requisitos estipulados, as quais serão 

avaliadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

17.2. Todos aqueles que se propuserem a atender aos requisitos constantes neste Edital terão 

suas solicitações de credenciamento acatadas pela Comissão Permanente de Licitação, sendo 

submetidas à homologação da Prefeitura Municipal de Afrânio.  

 

18.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 - A aceitação provisória ou definitiva não exclui a responsabilidade civil pela quantidade, 

correção, solidez e segurança do objeto contratual, nem tampouco a ética profissional, pela 

perfeita execução do contrato. 

 

18.2 - É facultada à comissão, em qualquer fase do certame, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo de credenciamento, desde 

que não implique em inclusão de documento ou informação que deverá constar, 

originariamente, da proposta. 

 

18.3 - As empresas credenciadas deverão fazer o acompanhamento, realizando ajustes 

necessários, decorrentes dos procedimentos realizados. 

 

18.4 - Será descredenciada, a qualquer tempo, a empresa que não mantiver durante o curso 

do contrato, as mesmas condições que possibilitaram o seu credenciamento, bem como a que 

rejeitar qualquer paciente, sem apresentar as razões objetivas que justifiquem a sua conduta, 

ou, ainda, aquela cujo contrato venha a ser rescindido, pelos motivos previstos no contrato. 

 

18.5 - A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação do envelope único, poderá 

a Comissão, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá efetuar a divulgação de 

novo Aviso na imprensa oficial, com restituição de todos os prazos exigidos em lei. 

 

18.6 - A prestação dos serviços, objeto deste Credenciamento, é exclusiva da Credenciada, 

vedada sua transferência à empresa alheia à relação contratual. 

 

18.7 - O presente Credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de 

serviços, cuja vigência do seu respectivo instrumento demonstra uma necessidade transitória 

da Rede Municipal de Agricultura. 

 

 

Afrânio-PE, 18 de Agosto de 2022.   

 

 

Aldeyse da Purificação Cavalcanti 

     Presidente da CPL  
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETIVO 

 

O objeto do presente termo é o Credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE 

DE CARGA DE 8.000 LITROS OU SUPERIOR, equipado com motor bomba para distribuição 

de 40 (quarenta) carradas/mês de água com motorista, combustível e manutenção por conta 

da contratada, rodagem de livre quilometragem, destinado a cobertura de todo perímetro rural 

do município, para atendimento das necessidades, no particular, de populações situadas na 

zona rural e atingidas pela seca para consumo animal. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Hoje em Afrânio existe a necessidade iminente de abastecimento de água para o consumo 

animal das famílias que vivem nas áreas atingidas pela seca, decorrente do baixo índice de 

chuvas e as altas temperaturas que atinge o sertão, ocasionando o colapso nos reservatórios 

necessários ao abastecimento de água para essa população. 

 

O Município tem aproximadamente 3.500 cisternas e uma população rural estimada 19.981 mil 

pessoas. A distribuição de água para as comunidades/famílias que vivem em situação de 

vulnerabilidade social nessas áreas atingidas, se mostra imprescindível pela falta de água para 

o consumo animal. 

 

A água é indispensável à vida animal, é de suma importância que haja abastecimento de água 

com qualidade, para consumo animal. 

 

Registre-se ainda, que nosso Município, encontra-se em situação de Emergência, conforme 

dispõe o Decreto Municipal nº 019, de 11 de abril de 2022, o Decreto Estadual nº 52.369, de 

04 de março de 2022 e reconhecido pelo Governo Federal através da Portaria nº 1032, de 06 

de abril 2022, em virtude de estiagem ou seca prolongada verificada no exercício de 2022.  

 

Atualmente dispomos de 02 (dois) carros pipas, atendendo os órgãos públicos do município e a 

população. Porém, apesar do constante atendimento, ultimamente não estamos conseguindo 

atender todos os pedidos da população, estando no momento com mais de 200 (duzentas) 

solicitações pendentes. 

 

Agravando a situação, estamos chegando no 3° trimestre que é o período mais crítico por falta 

de água, para consumo animal. 

 

 

3. QUANTIDADE ESTIMADA 

 

 
ITEM OBJETO UND. QUANT. 

MESES 

QUANT. 

CARRADAS 
MÊS 

PREÇO 

UNITÁRIO 
CARRADA 

VALOR 

TOTAL 

01 LOCAÇÃO MENSAL DE 

CARRO PIPA COM 
CAPACIDADE DE CARGA 

DE 8.000 LITROS OU 
SUPERIOR, equipado com 
motor bomba para 
distribuição de no mínimo 
40 (quarenta) carradas/mês 

Mês 05 400 R$ 274,25 R$ 

548.500,00 
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de água com motorista, 

combustível e manutenção 
por conta do(a) 
contratado(a), rodagem de 
livre quilometragem, 
destinado a cobertura de 
todo perímetro rural do 
município 

Total Geral  R$ 548.500,00 

 

 

Estimasse 200 (duzentas) viagens mensais (coleta, transporte e distribuição de água bruta), 

através de caminhões Tipo Pipa, exclusivamente com o tanque com capacidade para 8.000lt de 

armazenamento de água sobre o chassi do caminhão, nas comunidades do município de 

Afrânio. 

 

Para a prestação do referido serviço somente será computado, para fins de pagamento, 

quando concluir no mínimo (40) quarenta carradas mensais, comprovando o recebimento do 

beneficiário com o recibo devidamente assinado pelo recebedor. 

 

Observação:   A distância do local de captação (Manancial Açude de Poção) e o ponto de 

entrega da água mais distante (Sitio Lagoa Grande) é de aproximadamente 85 km. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

 

4.1 - Poderão habilitar-se ao credenciamento pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito 

privado, cujo ramo de atividades esteja relacionado ao objeto da prestação de serviços de que 

este Edital trata. 

 

4.2 – Não poderão participar do Credenciamento: 

 

4.2.1 - Agentes públicos, assim considerados os agentes políticos (os detentores de mandatos 

eletivos, casos, dentre outros, de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador) e os agentes 

administrativos (os servidores públicos civis, os servidores militares e os empregados 

públicos);  

 

4.2.2 - É terminantemente proibida a participação de qualquer agente político. 

 

4.3. Para fins de contratação, o interessado deverá: 

 

4.3.1. ser proprietário ou estar legitimamente investido na posse de veículo(s), através do 

contrato de locação ou arrendamento, devidamente assinado pelo devedor e por 2 (duas) 

testemunhas, conforme prevê o art. 784, Inc. III, da Lei nº 13.105/2015. 

E apresentar: 

 

4.3.2. requerimento de credenciamento, incluindo: 

a) as especificações do(s) veículo(s), com cópia do CRLV, a ser(em) utilizado(s) para prestação 

dos serviços.  

 

5. DA HABILITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

5.1. Habilitação jurídica, a ser comprovada mediante entrega, no original ou por cópia 

autenticada, da documentação adiante indicada:  

 

5.1.1. Pessoa Física:  

5.1.1.1 – Cédula de identidade;  
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5.1.1.2 - Comprovante de residência, limite de 90 (noventa) dias anteriores a data da 

habilitação; 

 

5.1.2. Pessoa Jurídica: 

 

5.1.2.1. cédula de identidade do Titular do(a) interessado(a) ou do seu representante legal;  

 

5.1.2.2. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual-MEI, no caso de o(a) 

interessado(a) se tratar dessa espécie de empresário;  

 

5.1.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com sua última alteração – no caso de 

sociedade – devidamente registrada, e acompanhada de prova de constituição da diretoria em 

exercício; 

 

5.1.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

acompanhamento de cópia da averbação no Registro onde se situa a Matriz, no caso de a 

empresa ou a sociedade requerente ser filial ou sucursal; 

 

5.1.2.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de 

prova de constituição da diretoria em exercício, no caso de sociedade sujeita àquele 

procedimento; 

 

5.1.2.6. Decreto de autorização, no caso de sociedade estrangeira em funcionamento em 

nosso País, e ato de registro ou autorização nesse sentido, expedido pelo órgão competente; 

 

5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, a ser comprovada mediante entrega, no original ou 

por cópia autenticada, da documentação adiante indicada:  

 

5.2.1. Pessoa Física:  

5.2.1.1. cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;  

5.2.1.2. certidão de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e municipal, referente ao 

domicílio do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

credenciamento;  

5.2.1.3. Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio do interessado 

(CND); 

5.2.1.4. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está 

sediada a empresa; 

 

5.2.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA 

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida 

pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 

 

5.2.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

5.2.2. Pessoa Jurídica: 

 

5.2.2.1. cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ; 

5.2.2.2. certidão de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

correspondente à sede do(a) interessado(a), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do credenciamento de que este Edital trata; 

5.2.2.3. certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

5.2.2.4. certidão de regularidade relativa às contribuições para a Seguridade Social;  
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5.2.2.5. certidão de regularidade com referência às contribuições para o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço-FGTS; 

5.2.2.6. certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

5.2.2.7. Declaração, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 

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

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (inciso XXXIII do art. 7º, 

da Constituição Federal e art. 27, inciso V).  

5.2.3. As certidões exigidas deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade, devendo 

estar datadas dos últimos 60 (sessenta) dias em relação à data do requerimento de 

credenciamento. 

5.2.4. Caso o interessado seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto deste 

Edital, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de documento hábil, na forma 

da lei; 

 

5.3. Qualificação Técnica, a ser comprovada mediante entrega, no original ou por cópia 

autenticada, da documentação adiante indicada: 

 

5.3.1. Pessoa física:  

5.3.1.1. Registro ou inscrição junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; 

5.3.1.1.1. O veículo apresentado deverá estar incluído na frota referente ao registro. 

5.3.1.1.2. Comprovação, através de registro na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de que 

sua categoria de condutor é compatível com o tipo e com o peso do veículo a ser utilizado para 

a prestação dos serviços constituintes do objeto do credenciamento. 

 

5.3.2. Pessoa Jurídica:  

5.3.2.1. Registro ou inscrição junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT;  

5.3.2.1.1. O(s) veículo(s) apresentado(s) deverá(ão) estar incluído na frota referente ao 

registro. 

5.3.2.2. Alvará e licença de funcionamento; 

5.3.2.3. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, declarando que o(a) interessado(a) prestou, a contento, serviço pertinente e 

compatível em características com o objeto do credenciamento; 

5.3.2.4. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do(s) empregado(s) motorista(s), com vistas à 

certificação de compatibilidade da categoria com o tipo e com o peso do(s) veículo(s) a 

ser(em) utilizado(s) para a prestação dos serviços constituintes do objeto do credenciamento; 

 

5.4. Dos Veículos e das suas Condições  

5.4.1. Os veículos através dos quais ocorrerá a prestação dos serviços de que este instrumento 

convocatório trata, deverão ser do tipo conhecido como caminhão pipa e ter capacidade para 

transportar no mínimo 8.000 lt, em perfeito estado de conservação. 

 

5.6. Do Critério de Julgamento:  

 

5.6.1 O(a) interessado(a) que preencher os requisitos exigidos neste Edital, no que a 

ele(a) for aplicável, será considerado habilitado(a), e convocado para a assinatura do 

correspondente contrato; 

 

5.6.2. Caso haja mais de um credenciado para o mesmo serviço, os serviços serão 

distribuídos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com 

a ordem de credenciamento, em sistema de rodízio, de forma que todos os 

credenciados poderão ser chamados a executar os serviços. 

 

6. DA CAPTAÇÃO DA AGUA 
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A água será capitada nos Mananciais: Açude do Poção, localizado no Distrito de Poção, Açude 

das Melancias, localizado na comunidade das Melancias, Açude da Cabaceira, localizado na 

comunidade do Sobradinho, Açude da Nova Olinda, localizado na comunidade da Nova Olinda, 

Açude da Água Branca, localizado na comunidade da Água Branca, no município de Afrânio.  

 

7. DA ENTREGA DA ÁGUA PELO CONTRATADO 

A água deverá ser transportada em caminhão tipo pipa, em tanque com capacidade para 8.000 

lts.   

 
8. DO PRAZO DA ENTREGA 

 

O prazo de entrega das carradas de água será de 02(dois) dias, a partir da emissão do boleto 

de fornecimento pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

9.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte 

Dotação orçamentária: 

Dotação orçamentária: 

Unidade Gestora – 0260 

Programa Atividade: 20 244 2002 2821 0000 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00 

Ficha: 108 

Fonte: 01 

 

Unidade Orçamentária – 0260 

Projeto Atividade: 20 244 2002 2821 0000 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 

Despesa: 728 

Fonte: 01 

 

Valor Global Estimado: R$ 548.500,00 (quinhentos e quarenta e oito mil quinhentos 

reais). 

 

10. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1. A prestação dos serviços será remunerada no valor de R$ 274,25 (duzentos e setenta 

quatro reais e vinte e cinco centavos), por carrada de água de carro pipa. 

10.1.1. Os referidos valores são irreajustáveis 

10.1.2. É vedado ao(à) Credenciado(a)/Contratado(a) cobrar diretamente do beneficiário da 

Operação Carro Pipa qualquer importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados. 

 

10.2. O pagamento será realizado até o 10° dia útil do mês, após a regular efetivação do 

serviço solicitado, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e acompanhado da 

correspondente nota fiscal.  

10.3. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao setor financeiro, para 

liquidação, acompanhado da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE  

 

11.1. A Credenciante obriga-se a:  

11.1.1. emitir, previamente à prestação dos serviços, a correspondente Nota de Empenho;  

11.1.2. acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços, na conformidade do 

disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 
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11.1.3. pagar aos credenciados pelos serviços que venham a prestar, nas condições e pela 

forma indicadas neste Edital e no Contrato. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CREDENCIADO(A)/CONTRATADO(A)  

 

12.1. O(A) Credenciado(a)/Contratado(a) obriga-se a:  

 

12.1.2. Abastecer o carro-pipa somente no manancial determinado para captação de água, 

devendo a captação ocorrer somente em dias úteis e nos seguintes horários: 06:00 às 18:00 

h; 

 

12.1.3. Manter, durante a execução do Contrato, as condições que possibilitaram a ocorrência 

de sua habilitação ao credenciamento;  

 

12.1.4. O Caminhão Pipa credenciado ficará vinculado à Pessoa Física ou Pessoa Jurídica 

durante a vigência do presente Edital.  

 

12.1.5. Executar os serviços na conformidade das regras editalícias e contratuais 

estabelecidas, mantendo a regularidade da prestação daqueles, de acordo com padrões 

quantitativo e qualitativo exigidos; 

 

12.1.6. Aceitar ocorrência de alterações contratuais, inclusive com referência a acréscimos e 

supressões do objeto do contrato, nos termos do art. 65, da Lei nº 8.666/1993;  

 

12.1.7. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno 

desempenho da fiscalização a cargo da Credenciante;  

 

12.1.8. Informar, imediatamente à Credenciante, eventual impossibilidade de realizar a 

distribuição de água, bem como a ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à 

execução dos serviços; 

 

12.1.9. Manter o(s) veículo(s) em plenas condições para a prestação dos serviços, inclusive no 

que diz respeito à higienização de seu(s) tanque(s);  

 

12.1.10. O motorista(s) deverá(ão) ser habilitado(s) para condução dos veículos usados na 

prestação dos serviços; 

 

12.1.11. No caso de o Credenciado ser pessoa física (profissional classificado como trabalhador 

eventual ou trabalhador autônomo) a execução dos serviços dar-se-á direta e exclusivamente 

por ele;  

 

12.1.12. No caso do Credenciado ser Pessoa Jurídica deverá ser apresentada toda 

documentação referente ao motorista contratado, devendo informar de imediato, bem como 

apresentar a documentação, em caso de substituição do mesmo.  

 

12.1.13. o motorista indicado pela Pessoa Jurídica, será responsável direto e exclusivo pela 

realização do abastecimento, não podendo ser passado a outro que não esteja devidamente 

registrado e autorizado pelo Credenciante, a realizar o abastecimento. 

 

12.1.14. Não realizar abastecimento da carga de água apanhada em manancial particular 

(poços artesianos, açudes, barragens etc.). 

 

12.2. Responsabilizar-se ainda:  
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12.2.1. pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais relacionados à execução dos 

serviços;  

 

12.2.2. pela reparação ou correção do serviço quando se verificar vício, defeito ou erro na sua 

execução; 

 

12.2.3. Por danos que venha a causar à Administração ou a terceiros na execução do contrato, 

em relação ao que fica definido que nem a fiscalização, bem como o acompanhamento a cargo 

da Credenciante afastará ou diminuirá referida responsabilidade do(a) 

Credenciado(a)/Contratado(a);  

 

12.2.4. pela entrega dos documentos exigidos pela Credenciante, para fins de controle, 

fiscalização e apuração dos serviços executados; 

 

13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

13.1. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o(a) 

Credenciado(a)/Contratado(a) a pagamento de multa de mora de 0,5% (meio por cento) por 

dia, a incidir sobre o valor do Contrato, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

13.1.1. Contar-se-á o termo inicial de incidência da multa da data estipulada na planilha de 

distribuição de água emitida pela Credenciante ou, quando for o caso, após prazo concedido 

através de notificação.  

 

13.2. A inexecução total ou parcial do Contrato ou o descumprimento de quaisquer dos deveres 

estabelecidos neste Edital e no Contrato, sujeitará o(a) Credenciado(a), nos termos do art. 87 

da Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:  

 

13.2.1. advertência;  

 

13.2.2. multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do Contrato ou 

da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial;  

 

13.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de 

inexecução total desse;  

 

13.2.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Afrânio, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

 

13.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

13.3. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

poderão ser aplicadas, também, às empresas e aos profissionais que, em razão de contrato 

regido pela Lei n° 8.666/1993:  

 

13.3.1. hajam sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

 

13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento;  
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13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

13.4. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao(à)Credenciado(a)o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 

ele inerentes.  

 

13.5. As sanções de advertência, de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar e a de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente 

com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no correspondente processo 

administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

 

13.6. Na aplicação da penalidade, a autoridade competente levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

14. DA RESCISÃO  

 

14.1. Nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, são motivos para a rescisão do contrato: 

14.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  

14.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  

14.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;  

14.1.4. o atraso injustificado no início do serviço;  

14.1.5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Credenciante; 

 

15 – DA VIGENCIA 

  

15.1 - O prazo para conclusão das viagens estimadas será 05 (cinco) meses, a partir da 

assinatura do contrato. 

 

16 – DO LOCAL DE ENTREGA 

 

16.1 – Será de inteira responsabilidade da Secretaria de Agricultura do Município de Afrânio – 

PE, a distribuição das viagens nas áreas afetadas pela estiagem, aos cuidados do Sr. DREAN 

DE SOUSA LOPES, secretário Municipal. 

 

Todas as viagens serão acompanhadas de comprovante de recebimento pelos beneficiários, 

assinadas pelo Solicitante(Secretário de Agricultura e Meio Ambiente), pelo 

contratado(Prestador do serviço) e pelos Beneficiário (recebedor). 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS.  

 

17.1. O credenciamento para prestação dos serviços de que o presente Edital trata não gera 

vínculo empregatício entre o(a) Credenciado(a) e o Município de Afrânio. 

 

17.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Afrânio, Estado de Pernambuco, para discussões de 

litígios decorrentes do objeto desta especificação. 
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ANEXO I A - 

PROCEDIMENTOS E DEMAIS INFORMAÇÕES  

 

 

CARROS PIPAS DISPONÍVEIS AO MUNICÍPIO ATUALMENTE. 

 

Veículos/Marca Placa Ano  Frota  Cap. De 

armazenamento 

do Tanque 

Observações  

CARGO    

VOLKSWAGEN 

VW/26.280 CRM 

6X4 

PGM 6379 2013 própria 12.000 lts   Ativo 

CAMINHÃO 1113 

MERCEDES BENZ  

JLT 2608 1984 própria 8.000 lts Ativo 

 

QUANTIDADES  

 

ITEM OBJETO UND. QUANT. 

MESES 

QUANT. 

CARRADAS 

MÊS 

PREÇO 

UNITÁRIO 

CARRADA 

VALOR 

TOTAL 

01 LOCAÇÃO MENSAL DE 

CARRO PIPA COM 

CAPACIDADE DE 

CARGA DE 8.000 

LITROS OU SUPERIOR, 

equipado com motor 

bomba para distribuição 

de no mínimo 40 

(quarenta) carradas/mês 

de água com motorista, 

combustível e 

manutenção por conta 

do(a) contratado(a), 

rodagem de livre 

quilometragem, 

destinado a cobertura de 

todo perímetro rural do 

município 

Mês 05 400 R$ 274,25 R$ 

548.500,00 

Total Geral  R$ 548.500,00 
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ANEXO II 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

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

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data 
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ANEXO III 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ 

(MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº ____________________, 

estabelecida no (a) __________________________________________, para a prestação dos 

serviços abaixo relacionados, conforme estabelecido no Credenciamento 025/2018. 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

     

 

Validade da Proposta:  

Forma de Pagamento:  

 

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão 

e endereço residencial. 

 

Local e data 

 

______________________________________________________________ 

                                  (representante legal) 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DO CONTRATO 

                                                 

                                     CONTRATO N° ____/2022 

 

CONTRATO DE 

CREDENCIAMENTO QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

AFRÂNIO E_______, CONFORME 

CREDENCIAMENTO Nº 

005/2022.  

 

O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxxxxxxxx, bairro xxxxxxxxxxx, Afrânio/PE, inscrito no CNPJ 

sob o nº 10.358.174/0001-84, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, neste ato representado por seu Secretário de Agricultura o Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob  o nº   , portador  

da  Cédula  de Identidade nº  SSP           ,  residente e 

domiciliado  ; doravante denominado 

simplesmente  CONTRATANTE, e  do outro lado  , endereço,  , na  cidade de 

 , inscrita  no CNPJ/MF  sob o n.º  

 _, neste ato representado por       

inscrito no CPF/MF sob o n.º    , esidente 

e   domiciliado   na   cidade   de  , de ora em diante denominada 

CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na Lei 8.666/93, e 

suas alterações posteriores, tendo em vista o resultado do Credenciamento nº 005/2022, 

do período de XX/XX/XXXX À XX/XX/2022, têm entre si justo e acordado o seguinte: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente, o CREDENCIAMENTO, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO MENSAL DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 8.000 LITROS 

OU SUPERIOR, equipado com motor bomba para distribuição de 40 (quarenta) carradas/mês 

de água com motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, rodagem de livre 

quilometragem, destinado a cobertura de todo perímetro rural do município, para atendimento 

das necessidades, no particular, de populações situadas na zona rural e atingidas pela seca 

para consumo animal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 – As despesas oriundas deste contrato correrão por conta dos recursos da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora – 0260 

Programa Atividade: 20 244 2002 2821 0000 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00 

Ficha: 108 

Fonte: 01 
 

Nota de Empenho n.º ______________ 
 

Unidade Orçamentária – 0260 

Projeto Atividade: 20 244 2002 2821 0000 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 
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Despesa: 728 

Fonte: 01 
 

Nota de Empenho n.º ______________ 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1 - Nos preços fixados, estão compreendidos todos os custos e despesas que direta ou 

indiretamente decorram do cumprimento pleno e integral do objeto deste edital, ficando 

esclarecido que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o 

ressarcimento de custos não considerados nos preços das tabelas mencionadas no item 7.0 do 

Edital. 

 

3.2 - Os serviços serão fiscalizados somente por pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que 

procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso os serviços tenham sido prestados 

de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada. 

 

3.3 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente 

a prestação do serviço, após a emissão de nota fiscal, devidamente atestada pelo funcionário 

responsável da Secretaria de Agricultura. 

  

3.4 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global deste contrato é de R$ 

_____________________, sendo valor mensal de R$ _______________.  

 

3.5 – Nos preços computados neste contrato estão incluídos todos os custos com: salários, 

encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo o pessoal e materiais empregados, 

inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, administração, 

impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 

relacione com o objeto deste contrato e o seu fiel cumprimento pela Contratada. 

      

3.6 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar ao Setor Financeiro da 

Prefeitura Municipal de Afrânio, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes 

documentos atualizados: 

 

a) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta 

negativa de débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União 

fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os tributos federais e a 

Dívida Ativa da União (DAU), nos termos do artigo 1º da Portaria 1.751 de 02 de 

outubro de 2014; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

c) Certidão de regularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida pela 

Prefeitura Municipal de Afrânio – para empresas sediadas nesta cidade – ou pela 

Prefeitura do município sede ou domicílio da empresa; 

d) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, 

com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o 

art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

 

3.8 – A Contratada deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o 

procedimento/serviço realizado, tais como: data e horário de realização do procedimento, área 

de atuação, nome do responsável técnico e número do seu respectivo registro no Conselho 
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Profissional de sua categoria. Além de mencionar o número do contrato e o número do Edital 

de Credenciamento.   

 

3.9 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do 

valor da fatura, pelo não cumprimento dos serviços a serem prestados, desde que 

comprovada à responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser 

descontado na fatura mensal. 

 

3.10 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a 

Prefeitura Municipal de Afrânio, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 

 

3.11 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente (DADOS 

BANCÁRIOS DA CONTRATADA). 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1 - - O prazo para a prestação dos serviços será de 05 (cinco) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado ou rescindido, na conformidade do 

estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

5.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 

assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto 

no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS 

 

6.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a:   

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em 

assinar o contrato, dentro de 03(três) dias contados da sua convocação, 

b) 0,3% (três décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor de cada 

procedimento não executado, 

c) 0,7% (sete décimo por centos) sobre o valor de cada procedimento não executado, por dia 

subseqüente ao trigésimo dia. 

   

6.2 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela 

PMA-PE, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada 

cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. O(A) Credenciado(a)/Contratado(a) obriga-se a:  

 

7.1.2. abastecer o carro-pipa somente no manancial determinado para captação de água, 

devendo a captação ocorrer somente em dias úteis e nos seguintes horários: 06:00 às 18:00  

 

7.1.3. manter, durante a execução do Contrato, as condições que possibilitaram a ocorrência 

de sua habilitação ao credenciamento;  

 

7.1.4. o Caminhão Pipa credenciado ficará vinculado à Pessoa Física ou Pessoa Jurídica durante 

a vigência do presente Edital.  
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7.1.5. executar os serviços na conformidade das regras editalícias e contratuais estabelecidas, 

mantendo a regularidade da prestação daqueles, de acordo com padrões quantitativo e 

qualitativo exigidos; 

 

7.1.6. aceitar ocorrência de alterações contratuais, inclusive com referência a acréscimos e 

supressões do objeto do contrato, nos termos do art. 65, da Lei nº 8.666/1993;  

 

7.1.7. prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno desempenho 

da fiscalização a cargo da Credenciante;  

 

7.1.8. informar, imediatamente à Credenciante, eventual impossibilidade de realizar a 

distribuição de água, bem como a ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à 

execução dos serviços; 

 

7.1.9. manter o(s) veículo(s) em plenas condições para a prestação dos serviços, inclusive no 

que diz respeito à higienização de seu(s) tanque(s);  

 

7.1.10. o motorista(s) deverá(ão) ser habilitado(s) para condução dos veículos usados na 

prestação dos serviços; 

 

7.1.11. no caso de o Credenciado ser pessoa física (profissional classificado como trabalhador 

eventual ou trabalhador autônomo) a execução dos serviços dar-se-á direta e exclusivamente 

por ele;  

 

7.1.12. no caso do Credenciado ser Pessoa Jurídica deverá ser apresentada toda documentação 

referente ao motorista contratado, devendo informar de imediato, bem como apresentar a 

documentação, em caso de substituição do mesmo.  

 

7.1.12.1.1. o motorista indicado pela Pessoa Jurídica, será responsável direto e exclusivo pela 

realização do abastecimento, não podendo ser passado a outro que não esteja devidamente 

registrado e autorizado pelo Credenciante, a realizar o abastecimento. 

 

7.1.13. Não realizar abastecimento da carga de água apanhada em manancial particular (poços 

artesianos, açudes, barragens etc.). 

 

7.2. Responsabilizar-se:  

 

7.2.1. pela purificação da água, adicionando, adequadamente, a quantidade de cloro prevista, 

conforme orientações da Credenciante.  

 

7.2.2. pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais relacionados à execução dos 

serviços;  

 

7.2.3. pela reparação ou correção do serviço quando se verificar vício, defeito ou erro na sua 

execução; 

 

7.2.4. por danos que venha a causar à Administração ou a terceiros na execução do contrato, 

em relação ao que fica definido que nem a fiscalização, bem como o acompanhamento a cargo 

da Credenciante afastará ou diminuirá referida responsabilidade do(a) 

Credenciado(a)/Contratado(a);  

 

7.2.5. pela entrega dos documentos exigidos pela Credenciante, para fins de controle, 

fiscalização e apuração dos serviços executados; 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1 - A Contratante obriga-se a:  

 

a) Efetuar os pagamentos devidos á Contratada; 

 

b) Notificar, por escrito, a Contratada, quando da aplicação de multas previstas em 

Contrato, bem como em relação às irregularidades detectadas nos casos de rejeição, defeitos 

ou vícios relacionados ao objeto a ser contratado. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

9.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais 

e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando 

facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas 

previstas no art. 87, da Lei supra referida. 

 

9.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 

Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais. 

 

9.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de 

quaisquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por 

via postal, com prova de recebimento, e ainda: 

 

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, 

mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou 

indenização; 

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial 

ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;  

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua 

fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 

b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato; 

b.4 - Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da 

CONTRATADA; 

b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou 

alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 

 

9.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, 

desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e 

que tornem impossível a prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

10.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, 

sofrer as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito; 

II – Multa de 0,01% sobre o valor do fornecimento, por dia de atraso na conclusão dos 

serviços, sem justa causa; 

III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com o Município de Petrolina, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

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

reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 – O acompanhamento e a fiscalização da execução desse Contrato serão efetuados por 

_________________, Mat. _____________, por intermédio de Portaria nº ___________, de 

acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

11.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

 

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do 

processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências. 

II – acompanhar a prestação dos serviços e atestar seu recebimento definitivo; 

III - encaminhar ao Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Afrânio os documentos que 

relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes 

a pagamento; 

 

11.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado 

e subordinado à CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE nenhuma relação jurídica 

sobre qualquer título ou fundamento. 

 

12.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou 

definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 

porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 

cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao serviço efetivamente 

realizado. 

 

12.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 

todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

 

12.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações 

posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços 

apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito. 

 

12.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e 

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer 

vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente 

de trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Afrânio, Estado de Pernambuco, como 

competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente 

Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se 

configure. 
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E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de 

igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais 

efeitos. 

Afrânio - PE, ____ de _____________de 2022 

. 

__________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

CONTRATANTE 

_________________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:  

________________________________  ________________________________

 CPF/MF n.º      CPF/MF n.º 

 

  


