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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180926/2018. 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  N° 26/2018 
 
 
O Município de Serra do Mel/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, 
através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria 004/2018, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à 
Lei nº 10.520/2002, ao Decreto nº 7.892/2014; ao Decreto Municipal nº 005/2016, à Lei nº 
8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123/2006 e 
subsidiariamente à Lei nº 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências 
previstas neste Edital e seus Anexos. 
 
Data da abertura da sessão pública: 31 de outubro de 2018 
Horário: 09h00min 
Local: Prefeitura Municipal de Serra do Mel, Sala da CPL. 
Endereço: Av. Antonio F de Oliveira,53 - Centro, Serra do Mel/RN. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM TODAS AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO, visando atender às necessidades das Secretarias  do Município de Serra do 
Mel/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste 
Edital e seus Anexos. 
1.2. A licitação será subdivida em item, conforme tabela constante do Termo de Referência. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
1.4.1. ANEXO I - Termo de Referência 
1.4.2. ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso 
VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002). 
1.4.3. ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação 
1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 
9.854/99) 
1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaração de não parentesco, conforme Decisão 190/2010-
TCE/RN 
1.4.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 
1.4.7. ANEXO VII - Minuta do contrato 
1.4.8. ANEXO VIII- Modelo da proposta 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 
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atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e 
seus Anexos nas formas da Lei. 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, 
ou em processo de recuperação extrajudicial; 
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;  
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 
municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7° da 
Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 
2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 
2.2.6. Que não apresente na fase de credenciamento a Declaração de que cumpre os 
requisitos de Habilitação, conforme anexo II. 
2.2.7. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
2.2.8. Que estejam reunidas em consórcio; 
2.2.9. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
2.2.10. Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.11. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993. 
2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a impossibilidade do 
licitante de participar do certame. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. No dia marcado para abertura da Sessão Pública, indicado no preâmbulo deste edital e na 
presença do Pregoeiro, a licitante poderá se apresentar para credenciamento por um 
representante legal. Para tanto, será OBRIGATÓRIA a apresentação de ORIGINAL ou 
CÓPIA AUTENTICADA dos seguintes documentos: 
 

a) CARTEIRA DE IDENTIDADE + CPF ou outro documento equivalente de todos os 
OUTORGANTES e do OUTORGADO. Serão considerados documentos de identidade: 
carteiras expedidas pelos Ministérios Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; órgãos fiscalizadores de exercício de profissão (Ordens, 
Conselhos, etc); Passaporte (ainda válido), certificado de reservista, carteiras funcionais do 
Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
Lei Federal, valem como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo novo, com foto);  

b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO ou CONTRATO SOCIAL em vigor e demais 
alterações; ou ato constitutivo consolidado e aditivo(s) posterior(es), devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de Sociedades por Ações, 
além dos documentos já citados, acompanhado dos documentos de eleições de seus 
administradores e sua devida publicação na imprensa oficial. Em todos os casos deve-se 
apresentar também o RG e CPF de todos os sócios;  

c) Prova de inscrição do CADASTRO NACIONAL DE PESSOAL JURÍDICA – CNPJ, 
emitido pela Receita Federal, a fim de comprovar a regularidade conforme exigido no Item 3.1 
deste Edital;  



 

 

 
Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

 

d) No caso de REPRESENTANTE ou SÓCIO não detentor de poderes para, 
isoladamente, formular propostas ou praticar atos de administração, deverá ser apresentado 
PROCURAÇÃO ou CARTA DE CREDENCIAMENTO (ambos com firma reconhecida) que 
COMPROVE OS NECESSÁRIOS PODERES PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E 
ATAS, INCLUSIVE FORMULAÇÃO DE LANCES VERBAIS, REGISTRAR ITENÇÃO DE 
RECURSO BEM COMO RENUNICAR ESTE DIREIRO, E PRATICAR TODOS OS DEMAIS 
ATOS PERTINENTES AO CERTAME, EM NOME DA PROPONENTE. 

e) DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme MODELO DO ANEXO II.  

f) Além dos documentos exigidos acima, a licitante poderá comprovar está enquadrada 
como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, a fim de faze uso dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 
123/06, de 15 de dezembro de 2006, e comprovará esta condição por meio de Declaração 
assinada pelo representante legal da empresa licitante, de que está enquadrada como 
ME/EPP/MEI. 

 
3.1.1. Os documentos referentes ao credenciamento poderão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, neste caso 
podendo ser minutos antes da sessão, ou por meio de publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
3.1.2. O credenciamento iniciará 30 (trinta) minutos antes da sessão, podendo a critério do 
pregoeiro estender-se até abertura da primeira proposta. 
 
4. DA ABERTURA DA SESSÃO 
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 
indicado no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de 
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 
 
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL  Nº 26/2018 
DATA: 31/10/2018 
HORÁRIO: 09h00min 
LICITANTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
Nº DO CNPJ: 
 
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL  Nº 26/2018 
DATA: 31/10/2018 
HORÁRIO: 09h00min 
LICITANTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
Nº DO CNPJ: 
 
4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes 
da abertura da sessão pública. 
4.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL  Nº 26/2018 
DATA: 31/10/2018  -  HORÁRIO: 09h00min 
 
4.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão 
efeitos como propostos. 
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu 
representante, deverá conter: 
5.1.1. Preço UNITÁRIO, TOTAL POR ITEM E TOTAL GLOBAL, em algarismo e de 
preferência por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência. 
5.1.1.1. Que nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como as despesas com impostos, taxas,  frete, seguros e quaisquer outros que incidam na 
contratação do objeto. . 
5.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
da sua apresentação. 
5.1.3. Declaração de que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não 
discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não 
tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes. 
5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  
6.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, 
em valores distintos e decrescentes. 
7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO POR ITEM. 
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7.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 
7.4.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira 
colocada não seja uma ME/EPP/COOP. 
7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o 
direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos. 
7.4.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 
7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido 
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro 
poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.  
7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor 
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor 
oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP 
participante, prevalecerá a classificação inicial. 
7.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 
final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao prestador classificado em 
primeiro lugar. 
7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
a) Produzidos no País; 
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País.  
7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 
7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com 
o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
7.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
7.8. Será assegurado o tratamento diferenciado para Micro e Pequenas Empresa, conforme reza 
as Lei Complementares 123 de 2006 e suas alterações. 
 
8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade 
do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como 
quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
8.1.1. Os preços não poderão ultrapassar o valor unitário máximo POR ITEM definido no 
Termo de Referência. 
8.2. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 
8.3. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificado, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
8.3.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 
8.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
8.5. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 
9.1.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a. No caso de Microempreendedor individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 
DNRC; 
e. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 
de 1971; 
f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
Obs.: No caso dos documentos elencados no Item 10.1. já tiverem sido apresentados na fase de 
credenciamento, NÃO será necessário constarem novamente dentro do Envelope de 
Habilitação. 
 
9.1.2. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal e Estadual, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de 
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União; 
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos, 
ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 
f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de 
negativa. 
 
9.1.2.1. Todos os licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
ser inabilitado. 
 
9.1.3. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 
domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 
expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 
 
9.1.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a. Comprovação de aptidão em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, por meio da apresentação de ATESTADO(S) fornecido(s) por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado com assinatura do responsável do órgão público ou 
representante legal da empresa privada, e devidamente acompanhada da respectiva cópia dos 
contratos e/ou de notas fiscais que comprovem tal fornecimento; 

 
b. Capacitação técnico-profissional - Comprovação do licitante, na data prevista para entrega 

da proposta, possuir profissional, com experiência mínima de 1 (um) ano de técnico em 

informática, comprovado através de Certidão ou Declaração do órgão ou empresa onde 

executou os serviços; 

 

c. Apresentar ainda comprovação do vínculo dos profissionais citados nas alíneas “b”, 

que se dará através do livro de registro ou ficha de empregado, autenticado (a) pela 

Delegacia Regional do Trabalho, ou a Carteira de Trabalho, no caso de vínculo 

empregatício, e no caso de vínculo de natureza civil, CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, ou ainda, no caso de vínculo societário, ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores, nos termos do inciso II, do art. 28 da Lei nº 8.666/93;  
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9.1.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital; 
 
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, 
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo 
anexo a este Edital; 
 
c. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que no quadro societário da empresa não existe 
Grau de parentesco de até 3º (terceiro grau) com a Administração Pública Municipal de Serra 
do Mel, neste caso referindo-se a Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores, como também a qualquer 
um dos Secretários Municipais. 
9.2. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o 
vulto e a complexidade de cada item. 
9.3. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da 
Lei nº 11.488, de 2007. 
9.3.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 
9.4. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades 
emissoras de certidões por sítios oficiais. 
9.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.7. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância 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. 
9.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
9.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa.  
9.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
9.8.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal 
para a abertura da fase recursal. 
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9.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 
9.9. Ao preço do licitante declarado vencedor poderá ser registrado tantos fornecedores 
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a 
quantidade total estimada para o item. 
9.9.1. Neste caso, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da 
proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até que se atinja a quantidade total estimada no Termo de Referência. 
9.10. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata que mencionará todas as licitantes 
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao 
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1. A proposta/planilha final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, se for solicitado pelo Pregoeiro. 
10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante vencedor, para fins de pagamento. 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.3. A proposta final poderá ser substituída por planilha elaborada pela CPL contendo os 
preços finais ofertados, neste caso a planilha deverá esta devidamente assinada pelo 
representante da empresa que ofertou os lances, e acostada aos autos. 
10.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante 
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de 
forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 
prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão. 
11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 
11.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o 
caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 
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12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
 
13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados 
para, no prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas, contados da data da convocação, proceder 
à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, 
terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas. 
13.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 
seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pelo órgão gerenciador. 
13.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a 
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 
feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de 
habilitação, assinar a Ata. 
13.3. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 
 
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
14.1. O contrato terá vigência até dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado 
conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93, a contar da data de sua assinatura. 
14.2. Fica designado pela Administração que o gestor do contrato será a SECRETÁRIA 

ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO . 

15. DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES 
15.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência  e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 
15.2. O órgão convocará o prestador do serviço,  para  contratação, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Edital. 
15.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
prestador e aceita pela Administração. 
15.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
15.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes não poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
15.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
15.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
15.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
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verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 
ciência à Administração. 
 
16. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
16.1. Cada contratação firmada com a prestadora terá vigência de acordo com as disposições 
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do 
artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
16.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 
restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 
 
17. DO PREÇO 
17.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis, salvo alteração 
majorada pelo governo federal, com intuito de manter o equilíbrio financeiro das condições 
pactuadas inicialmente. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital  e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 
 
19. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência e 
na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 
 
20. DO PAGAMENTO 
20.1. O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ 
fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil 
reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as faturas acima de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais), nos termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante comprovante de efetivo 
recebimento e aceitação emitido pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor 
Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e 
trabalhista, fazendo menção ao Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório. 
20.1.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
20.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente 
emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante. 
20.3. Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.  
20.3.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 
1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
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20.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 
20.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
20.6. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

03 ÓRGÃO Fundo Municipal de Saúde 

0301 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal de Saúde 

2061 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 

Saúde 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

01121 FONTE Royalties 
 

03 ÓRGÃO Fundo Municipal de Saúde 

0301 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal de Saúde 

2075 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal 

das Unid. Dr. Silvio Romero  de Lucena 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

01121 FONTE Royalties 
 

  

03 ÓRGÃO Fundo Municipal de Saúde 

0301 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal de Saúde 

2070 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção dos Agente de combate a endemias 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

01121 FONTE Royalties 

 

02 ÓRGÃO Poder executivo 

0203 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento 

2007 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção da Secretaria de Administração e 

Planejamento 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

01121 FONTE Royalties 
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02 ÓRGÃO Poder Executivo 

0201 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal de finanças 

2059 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 

Finanças 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

01121 FONTE Royalties 

002 ÓRGÃO Poder Executivo 

0102 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e saneamento 

2038 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 

infraestrutura, abastecimento e saneamento 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

01121 FONTE Royalties 

02 ÓRGÃO Poder executivo 

0213 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento e Desenvolvimento Econômico. 

2007 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção da Secretaria de Administração e 

Planejamento 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

01121 FONTE Royalties 

02 ÓRGÃO Poder executivo 

0204 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal de Tributação 

2010 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção da Secretaria de Municipal de Tributação 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

01121 FONTE Royalties 

02 ÓRGÃO Poder executivo 

0205 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria Municipal da Educação, Cultura , Esporte e 

Lazer 

2018 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  

da rede municipal de ensino 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

01121 FONTE Royalties 

04 ÓRGÃO Fundo Municipal da Assistencia Social 
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22. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, 
de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
22.1.1. Não assinar o contrato, não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 
22.1.2. Apresentar documentação falsa; 
22.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
22.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
22.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
22.1.6. Cometer fraude fiscal; 
22.1.7. Fizer declaração falsa; 
22.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 
22.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos; 
22.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
22.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 
previstas no Termo de Referência. 
22.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
22.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, 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. 
22.6. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
22.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 
23.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas. 

0402 UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

Fundo Municipal da Assistencia Social 

2086 PROJETO DE 

ATIVIDADE 

Manutenção das ações do IGD SUAS 

3.3.90.39.00 ELEMENTO DE 

DESPESA 

Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 

01000 FONTE Recursos próprios 

101029 FONTE FMDAC 

 

 

Serra do Mel, em 12 de setembro 
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23.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no 
Edital. 
23.2. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
23.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
23.4. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
23.5. No caso de documentos e certidões que não constem expostos prazos de validade, serão 
considerados apenas aqueles cuja emissão tenha ocorrido a um prazo não superior a 90 
(noventa) dias; Não se aplica as condições deste item para documentos pessoais de sócios e 
jurídicos da empresa, assim como qualificação técnica. 
23.6. Em todos os casos e em todas as fases do certame, serão aceitas Cópias Simples de 
Documentos, desde que acompanhando pela via original para autenticação do Pregoeiro ou 
Equipe de Apoio, não sendo aceitos cópias autenticadas como original para fim de conferência, 
sendo imprescindível a apresentação de documento via original. 
23.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
23.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
23.9. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado. 
23.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
23.11. Na 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 expediente 
na Administração. 
23.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
23.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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23.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital. 
23.15. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço 
Av. Antonio F de Oliveira, 53, Centro, Serra do Mel/RN – CEP: 59.663-000 nos dias úteis, no 
horário das 08 horas às 13 horas ou Email: pmsm.licitacao@hotmail.com 
23.16. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, situado no endereço Av. Antonio F de Oliveira, 53, Centro, Serra do 
Mel/RN – CEP: 59.663-000 nos dias úteis, no horário das 08 horas às 13 horas.  
23.17. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o 
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do 
artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002. 
23.18. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do 
Decreto nº 3.722, de 2001, do Decreto nº 7.892, de 2014, do Decreto Municipal nº 005/2017, da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
23.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de 
MOSSORÓ/RN, com exclusão de qualquer outro. 
 

 
 
 

Serra do Mel/RN, 18 de outubro de 2018. 
 
 
 
 

Paulo Henrique Cirino 
Pregoeiro Oficial 

Port: 04/2018
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E 

OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS. Conforme as seguintes quantidades e especificações 

mínimas, a ver: 

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND VALOR UNI VALOR TOTAL 

01 Serviço de manutenção/conserto com 

instalação de sistema operacional e 

demais programas em CPU. 

69   

02 Serviço de manutenção/conserto com 

instalação de sistema operacional e 

demais programas em Notebook. 

21   

03 Serviço de manutenção/conserto em 

impressora laser multifuncional. 

42   

04 Serviço de manutenção/conserto em 

impressora jato de tinta 

multifuncional. 

08   

05 Serviço de manutenção/conserto em 

impressora laser. 

08   

06 Serviço de manutenção/conserto em 

No-break. 

20   

07 Serviço de manutenção/conserto em 

estabilizador. 

69   

08 Serviço de manutenção/conserto de 

monitor. 

69   

09 Serviço de manutenção/conserto de 

projetor multimídia. 

04   

10 Serviço de manutenção/conserto de 

relógio de ponto. 

06   

11 Serviço de configuração de roteador. 15   

12 Serviço de configuração de 

equipamentos em rede ( ponto ). 

20   

13 Serviço de instalação de câmeras 

CFTV ( ponto ). 

10   

14 Serviço de configuração de DVR para 

acesso remoto. 

10   

15 Serviço de passagem de cabo de rede 20   
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com colocação de conectores ( ponto 

). 
 VALOR TOTAL    

 

 
REGIME DE EXECUÇÃO - O regime de execução é por preço unitário por item, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.  
 
PRAZOS - O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2018, contado a partir da data de 
sua assinatura, podendo a critério da Contratante, mediante termo aditivo, ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60(sessenta) meses, conforme o artigo 57, inciso II, 
da lei 8.666/93.  
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: A Contratada se obriga à prestação de serviços especializados 
de informática abrangendo:   
- Serviço de manutenção/conserto com instalação de sistema operacional e demais programas 
em CPU; 
- Serviço de manutenção/conserto com instalação de sistema operacional e demais programas 
em Notebook; 
- Serviço de manutenção/conserto em impressora laser multifuncional; 
- Serviço de manutenção/conserto em impressora jato de tinta multifuncional; 
- Serviço de manutenção/conserto em impressora laser; 
- Serviço de manutenção/conserto em No-break; 
- Serviço de manutenção/conserto em estabilizador; 
- Serviço de manutenção/conserto de monitor; 
- Serviço de manutenção/conserto de projetor multimídia; 
- Serviço de manutenção/conserto de relógio de ponto; 
- Serviço de configuração de roteador; 
- Serviço de configuração de equipamentos em rede ( ponto ); 
- Serviço de instalação de câmeras CFTV (ponto ); 
- Serviço de configuração de DVR para acesso remoto; 
- Serviço de passagem de cabo de rede com colocação de conectores (ponto). 
 
QUANTIDADE DE LOCAIS: 50 (cinquenta); O serviço deverá ser prestado quando necessário 
a pedido da Administração em órgãos das Secretarias do Município localizados em vilas que 
mede entre si uma distância de 05(cinco) quilômetros sendo que a mais distante está a 30(trinta) 
quilômetros de distância do Centro Administrativo. 
 
  
 
PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO - O preço será compatível com 
o valor estimado, entendido como preço justo e suficiente para a total execução do objeto. O 
pagamento efetivar-se-á em conforme serviço executado, até o 30º dia do mês subsequente 
àquele em que o serviço for prestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. Estão 
inclusos no preço todos os gastos com impostos e taxas, seguros, tributos, obrigações 
trabalhistas e demais encargos incidentes sobre a prestação do serviço ora contratado.  
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DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  
A CONTRATADA estará sujeita às seguintes obrigações:  
a) comparecer no local da prestação do serviço no prazo máximo de vinte e quatro horas, a 
partir da solicitação da Contratante, sem quaisquer custos de transporte ou locomoção;  
b) realizar instalações e configurações, bem como, manutenções periódicas nos computadores 
da Contratante de modo a mantê-los em bom estado de funcionamento;  
c) realizar instalações e configurações das impressoras indicadas pela Contratante, 
comunicando a esta sobre eventuais necessidades de reparos e consertos;  
d) realizar configurações e manutenções periódicas no sistema de rede de computadores da 
Contratante, abrangendo as redes com ou sem fio, mantendo-as em perfeito estado de 
funcionamento;  
e) manter-se durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas 

e condições de qualificação exigidas para a sua assinatura; 

  

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) A Contratante obriga-se a: 

1.a.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

1.a.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivos;  

1.a.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

1.a.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

AVALIAÇÃO DO CUSTO 
b) O custo estimado total do presente registro é de R$ xxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

c) O custo estimado foi apurado a partir dos preços estabelecidos conforme pesquisas de preços 

em anexo. 
 

 

 CONTROLE DA EXECUÇÃO 
a) A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo 

dará ciência à Administração.  

b) O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

c) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

d) O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 



 

 

 
Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

e) DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, 

do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da 

contratação: 

i. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

ii. Apresentar documentação falsa; 

iii. Comportar-se de modo inidôneo; 

iv. Cometer fraude fiscal; 

v. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no 

Contrato. 

b. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa: 

b.1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 

moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Serra do 

Mel/RN, pelo prazo de até dois anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal 

ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 

205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do 

TCU. 

d. 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 causados; 

i. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

c. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em 

razão do contrato decorrente desta licitação: 

i. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

ii. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

iii. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

d. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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e. A autoridade competente, na aplicação das sanções, 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. 

f. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 

Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

i. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02 (dois) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

g. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

h. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no 

Edital. 

 

 

Serra do Mel/RN, 18 de outubro de 2018. 

 

 
Marcio Zumba de Oliveira Azevedo 

Sec. de Administração e Planejamento
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ANEXO II 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN 
PREGAO PRESENCIAL XXX/XXXX 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
 
A empresa ...................................., inscrita no CNPJ n.º ..............................., por intermédio do 
seu representante legal, Sr. (a)................................................., portador (a) de carteira de 
identidade n.º ................................ do CPF n.º ............................. DECLARA que cumpre 
plenamente com todos os requisitos de habilitação constantes das condições deste Edital do 
Pregão Presencial nº. ____/2018. 
 
 
 
Local e Data, 
 
 
 
 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN 
PREGAO PRESENCIAL XXX/XXXX 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO 
 
 
 
 
 

 A empresa ...................................., inscrita no CNPJ n.º ..............................., por 
intermédio do seu representante legal, Sr. (a)................................................., portador (a) de 
carteira de identidade n.º ................................ do CPF n.º ............................. DECLARA, que 
não tem contra si fatos superveniente impeditivos para sua habilitação ou que desabonem 
sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências neste sentido, 
sob as penas da lei. 
 
 
 
Local e Data, 
 
 
 
 
 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN 
PREGAO PRESENCIAL XXX/XXXX 

 
 
 

DECLARAÇÃO RELATIVA Á PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 
 

 
 

 
 
 
 
 A empresa.........................., inscrito(a) no CNPJ n.º ..............................., por intermédio 
do seu representante legal, o(a) Sr.(a)........................................., portador(a) da carteira de 
Identidade nº...................... DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V do art. 27 da Lei 
nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição 
de menor aprendiz. 
 
 
 
Local e Data, 
 
 
 
 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN 
PREGAO PRESENCIAL XXX/XXXX 

 
 
 

DECLARAÇÃO RELATIVA Á NÃO PARENTESCO 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

 
 

 
 
 
 A empresa.........................., inscrito(a) no CNPJ n.º ..............................., por intermédio 
do seu representante legal, o(a) Sr.(a)........................................., portador(a) da carteira de 
Identidade nº...................... DECLARA, que no quadro societário da empresa não existe Grau 
de parentesco de até 3º (terceiro grau) com a Administração Pública Municipal de Serra do 
Mel, neste caso referindo-se a Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores, como também a qualquer 
um dos Secretários Municipais, conforme dispõe Decisão 190/2010-TCE/RN. 
 
 
 
Local e Data, 
 
 
 
 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN 
PREGAO PRESENCIAL XXX/XXXX 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
 
 
 
 
A ____________________ (nome da empresa), estabelecida na ___________________ (rua; nº 
e cidade), por seu representante legal ____________________________ (nome do 
representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), declara, 
sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – 
ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, perante 
(Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a 
informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei. 
 
 
 
 
Local e Data, 
 
 
 
 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII- MINUTA DO CONTRATO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xx/20xx 
 

       PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/20xx 
 

         A Prefeitura Municipal de serra do Mel, pessoa jurídica pessoa jurídica de direito 
público, sito a Rua Aristeu Costa, 13 Vila Brasília, Serra do Mel RN, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, Senhor Josivan Bibiano de Azevedo, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a empresa xxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, sita na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx inscrita no CNPJ xxxxxxxxxxx, seguir denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 
8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e da Lei 10.520 e demais legislações 
pertinentes, assim como pelas condições do edital modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº xxx/2018, pelos termos da proposta da contratada datada de xxx de xxxxxxx de 20xx e 
pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto 

O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços especializados na manutenção 
de computadores, impressoras e outros serviços correlatos, no âmbito das unidades das 
Secretarias municipais da Administração pública  de Serra do Mel, nos termos do Edital 
do Pregão Presencial nº xxx/20xx e seus anexos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Regime de Execução 

O regime de execução do presente contrato é o de Menor Preço por item, conforme 
proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao edital do Pregão 
Presencial nº xxx/20xx e seus anexos, que a este integra, independentemente de 
transcrição, e as Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, com as alterações introduzidas 
pela Lei Federal n° 8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Prazos 

O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/20xx, contado a partir da data de sua 
assinatura, podendo a critério da Contratante, mediante termo aditivo, ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60(sessenta) meses, conforme o artigo 57, 
inciso II, da lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA – Preço, Condições de Pagamento e Reajustamento 

O Preço Global do presente contrato é de R$.........(........................................) constante na 
proposta apresentada pela CONTRATADA, entendido como preço justo e suficiente para 
a total execução do objeto contratado. 
4.1. O pagamento efetivar-se-á conforme a unidade de serviço solicitado e executado no 
valor de R$ ............. (...............), as quais serão pagas até o 30º dia do mês subsequente 
àquele em que o serviço for executado. 
Parágrafo Único. Estão inclusos no preço do presente contrato os gastos com impostos e 
taxas, seguros, tributos, obrigações trabalhistas e demais encargos incidentes sobre a 
prestação do serviço ora contratado. 
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CLÁUSULA QUINTA - Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

5.1. Além das disposições contidas no edital do Pregão Presencial nº xxx/20xx e seus 
anexos, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes obrigações: 
5.1.1. comparecer no local da prestação do serviço no prazo máximo de vinte quatro 
horas, a partir da solicitação da Contratante, sem quaisquer custos de transporte ou 
locomoção; 
5.1.2. realizar instalações e configurações, bem como, manutenções periódicas nos 
computadores da Contratante de modo a mantê-los em bom estado de funcionamento; 
5.1.3. realizar instalações e configurações das impressoras indicadas pela Contratante, 
comunicando a esta sobre eventuais necessidades de reparos e consertos; 
5.1.4. realizar configurações e manutenções periódicas no sistema de rede de 
computadores da Contratante, abrangendo as redes com ou sem fio, mantendo-as em 
perfeito estado de funcionamento; 
5.1.5. manter-se durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, bem como com todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Licitação; 
5.1.6. responsabilizar-se pelo pagamento dos impostos, taxas, seguros e demais 
emolumentos, bem como de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato; 

5.1.7. cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, de 
acordo com a lei nº 9854/99, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
5.1.8. informar, imediatamente, à contratante, verbalmente e por escrito, quaisquer 
problemas ocorridos em relação à execução do contrato; 
5.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 
5.3 Constituem obrigações da CONTRATANTE durante a vigência do presente contrato: 
5.3.1. efetuar diretamente à CONTRATADA o pagamento das obrigações financeiras 
decorrentes do contrato, na integralidade dos seus termos; 
5.3.2. disponibilizar o acesso de prepostos da Contratada nos locais e equipamentos 
objetos dos serviços previstos neste contrato; 
5.3.3. atender às recomendações da CONTRATADA no que se refere ao manuseio dos 
equipamentos; 
5.3.4. ceder, quando necessário, servidor para auxiliar na manutenção de equipamentos 
externos; 
5.3.5. fiscalizar e conferir a prestação do serviço objeto do presente contrato. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA - Origem dos Recursos 

As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do 
Pregão Presencial nº xxx/20xx correrão à conta de recursos constantes de dotações 
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber: 
Unidade: ............................... 
Projeto/Atividade: ...................................... Fonte: ...................... 
Valor: R$********* 
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das Penalidades e Das Multas 

7.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão 
administrativa, previsto no art. 77 da Lei Federal nº 8666/93, sendo-lhes aplicadas as 
seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal do contrato, por dia de atraso no 
início dos serviços ou por dia de atraso na conclusão dos serviços; 
c) multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor mensal do contrato, pelo uso de 
veículo não aprovado pela Prefeitura ou sem condições de limpeza e conservação; 
d) suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura de Serra do 
Mel, por prazo não superior a dois anos; 
e) declaração de inidoneidade para participação em licitações; 
f) suspensão dos pagamentos e, virtude da existência de irregularidades apontadas no 
relatório mensal, até que as mesmas sejam sanadas pela contratada. 
7.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato incidirá à CONTRATADA, garantida a 
ampla defesa, em multa de 10% (dez por cento) sobre o montante inadimplido. 
7.3 As penalidades e multas previstas nesta cláusula são independentes e a aplicação de 
uma não exclui a das outras. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - Da Inexecução e da Rescisão 

8.1. A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este contrato, independente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da contratada: 
8.1.1. O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
8.1.2. A lentidão do seu cumprimento, levando a contratante a comprovar a 
impossibilidade da prestação dos serviços contratados, nos prazos e condições 
estipulados; 
8.1.3. O atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
8.1.4. A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
8.1.5. A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE; 
8.1.6. O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da 
Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores; 
8.1.7. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do 
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei 8666/93, de 21/06/93; 
8.1.8. A decretação de falência, insolvência ou concordata da contratada; 
8.1.8.1. No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, 
assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, 
de forma a permitir a conclusão dos serviços sem prejuízo à Administração; 
8.1.9. A dissolução da CONTRATADA; 
8.1.10 Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato; 
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8.1.10. Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a 
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, 
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei. 
8.2. A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 
8.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima 
enumerados, nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 
21/06/93; 
8.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE; 
8.2.2.1. A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE; 
8.2.2.2. Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 
a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
b) pagamento do custo de desmobilização; 
8.2.3. Judicial, nos termos da legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA NONA - Condições Gerais 

9.1. Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos 
e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto do 
presente contrato. 
9.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução 
deste contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA. 
9.3. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA. 
9.4. Não será permitido a CONTRATADA, subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-
rogar este contrato. 
9.5. Este contrato é regido pelas Leis nºs 10.520, de 17/07/2002, e 8.666/93, de 
21/06/1993, com suas alterações posteriores. 

 
CLAUSULA DÉCIMA - Foro 

As partes signatárias elegem o Foro da Comarca de Mossoró, do Estado do Rio Grande 
do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas sobre o presente contrato, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 

 
                                                                                 Serra do Mel, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx 
 
 

 
_________________________________ 

Representante do Órgão 
 

_________________________________ 
Representante da Empresa 

 
 

TESTEMUNHAS: 
1ª _________________________________________ - CPF: _____________________ 
 
 
2ª _________________________________________ - CPF: _____________________  
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DADOS DA 
EMPRESA 

 

                                 Anexo VII - Proposta de Preços (Modelo) 

 

 

Pregão Presencial nº 26/2018 
Processo Licitatório PMSM/ RN nº 180926/2018 

Sr. Pregoeiro, 

A Empresa  sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 

  , neste ato representada por  , abaixo assinada, propõe à 
Prefeitura Municipal de Serra do Mel, a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme 
Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições: 

a) Preços: 
 

 
 
Nº 

 
 
ESPECIFICAÇÃO 

 
 
UNID 

 

QUANT 
PREÇO 

UNIT. R$ 

PREÇO 
TOTAL 
R$ 

01 Xxxxxxxxxxxx UNID 01 00,00 00,00 
  

 
Valor total da proposta R$ 00,00 (----------------------------) 

 
b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as 

despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação. 

. 
c) A entrega dos serviços será feita nos locais indicados na solicitação/ordem de serviço, 

sem nenhum ônus para essa Prefeitura. 
d) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 dias). 

e)                   Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos 
receber a nota de empenho/ordem de serviço no prazo determinado no Edital, indicando para 
esse fim o Sr.  , Carteira de identidade nº  , 
CPF nº  , (função na empresa), como responsável legal desta empresa. 

f) Dados bancários: (informar banco, agência e conta-corrente) 

g) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Local e data 
 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 
RG nº 

 


