
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 018/2019 

 

Data para entrega dos envelopes: 01 de OUTUBRO às 09:30 horas. (01/10/2019  AS 09:30HS) 

Data para abertura dos envelopes: 01 de OUTUBRO às 09:30 horas. (01/10/2019  AS 09:30HS) 

 

O Município de São Miguel do Gostoso/RN, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que a Comissão Permanente de Licitação, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio, instituídos pela 

Portaria nº 131, de 09 de SETEMBRO de 2019, sediado(a) Av. dos Arrecifes, nº 1710, Bairro 

Centro – São Miguel do Gostoso/RN, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na 

modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 02, de 17 de abril de 2014, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 01/10/2019. 

Horário: 09:30h 

Local: Av. dos Arrecifes, nº 1710, Bairro Centro – São Miguel do Gostoso/RN. 

 

1 DO OBJETO 

 

1.1 O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA 

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN E SUAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS (POR ITEM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

2 DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 

2.1 O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN. 

 

2.2 Os órgãos participantes serão todas as secretarias do Município de São Miguel do Gostoso/RN. 

 

3 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

3.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 

02, de 17 de abril de 2014. 
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3.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 

3.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

  

3.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de 

cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

3.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

 

3.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 

 3.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 

do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 

pelo órgão não participante. 

 

4 DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

4.2 Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

4.3 Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com firma 

reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 4.2, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

 

4.4 Cópia da Cédula de Identidade e CPF dos sócios-proprietários. 

 

4.5 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto, bem como cópia da Cédula de Identidade e CPF do 

representante/procurador. 
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4.6 Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 

123/06, de 15 de dezembro de 2006, deverá comprovar esta condição por meio de declaração. 

 

4.6.1 A falta da declaração citada no item 4.6 implicará na não comprovação da condição de 

microempresa ou EPP para esse certame, concorrendo a referida licitante em igualdade de 

condições com as demais participantes. 

 

4.7 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 

deles poderá representar uma credenciada. 

 

4.8 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

4.9 Os documentos mencionados nos itens anteriores poderão ser apresentados por qualquer 

processo de cópia devidamente autenticada, ou por cópia não autenticada, desde que sejam exibidos 

os originais para verificação da autenticidade pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio ou 

Presidente ou Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL. A autenticidade do 

documento poderá, ainda, ser verificada, pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos 

“sites” dos órgãos emitentes dos documentos, quando tratarem-se de documentos digitais. 

 

4.10 A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em desacordo 

com esta cláusula, ou ainda a ausência do representante, impedirá a licitante de participar do 

certame. 

 

4.11 O Credenciamento far-se-á no início da sessão. 

 

4.12 Após o início da sessão será assinada a LISTA DE PRESENÇA com a identificação de todos 

os credenciados. 

 

4.13 Todos os representantes das empresas deverão permanecer no local da sessão até o término dos 

procedimentos para assinatura da ata. 

 

4.14 Para a realização do credenciamento, o licitante interessado deverá utilizar o Termo de 

Credenciamento nos moldes do Anexo II deste Edital, sob pena de ser indeferido o seu 

credenciamento. 

 

4.15 A falta de credenciamento impossibilita que o representante pratique atos concernentes à 

licitação em nome da empresa licitante e de participar da etapa de lances verbais, contudo, caso 

queira, poderá participar do certame somente com a proposta escrita. 

 

5 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

5.1Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 
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5.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

 5.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

 

 5.2.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

 5.2.3 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

 5.2.4 que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

 

 5.2.5 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

5.3 Decorrido o horário citado no cabeçalho deste Edital, para a abertura do procedimento 

licitatório, o Pregoeiro declarará encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro 

será recebido.  

 

6 DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e 

todos os dados que identifique o licitante, os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº. 1 – Proposta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº _______/20__. 

DATA: __/__/20__ 

HORÁRIO: __/__h 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA 

TELEFONE E E-MAIL 

 

Envelope nº. 2 – Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº _______/20__ 

DATA: __/__/20__ 

HORÁRIO: __/__h 

ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA 

TELEFONE E E-MAIL 
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6.2 A proposta deverá ser elaborada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador. 

 

6.3 Caso, eventualmente, ocorra à abertura do Envelope n° 02 (Habilitação) antes do Envelope nº 

01 (Proposta de Preço), por equívoco, será novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e 

rubricado o lacre por todos os presentes. 

 

6.4 A ausência de dizeres na parte externa do envelope constituirá motivo para desclassificação da 

licitante, caso seu preenchimento importe em prejuízo ao bom andamento do certame, assim, cabe 

ao Pregoeiro em decisão fundamentada aceitar ou não o envelope sem os respectivos dizeres. 

 

7 DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 É obrigatório a apresentação da Declaração de Pleno Atendimento (conforme anexo III do 

edital), fora dos envelopes nºs 1 e 2, para a participação da respectiva licitação sob pena de 

inabilitação da empresa, caso não a apresente. 

 

8 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

8.1. As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da empresa ou com apresentação no 

mínimo de razão social, endereço completo inclusive o CEP, CNPJ e Inscrição Estadual, nome do 

banco, agência e número da conta bancária da empresa dentro do "ENVELOPE Nº 1", devidamente 

lacrado com cola ou outro meio indevassável, digitadas, redigida em língua portuguesa, sem 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, com a última folha devidamente assinada e as demais rubricadas, 

pelo representante legal ou procurador com poderes outorgados especialmente para tal fim, devendo 

ser dirigida e protocolada na CPL-São Miguel do Gostoso/RN no endereço constante do preâmbulo. 

 

8.2. Deverá, ainda, conter expressamente no interior do envelope: 

 

 8.2.1. Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa; 

 

 8.2.2. Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação dos produtos ofertados, em 

conformidade com as especificações da PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO – Anexo VI 

deste Edital. 

 

 8.2.3. Preço unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 

extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre 

o fornecimento dos produtos do objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam 

discriminados em separado. 

 

 8.2.4. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 

8.3. Não será admitida cotação diferente da quantidade prevista neste Edital. 
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8.4. Conter de forma clara e inequívoca, a descrição de todos os produtos ofertados, incluindo a 

marca, a fim de que a Administração possa aferir a sua qualidade e aceitabilidade no mercado. 

 

8.5. Como medida excepcional serão corrigidos pelo PREGOEIRO quaisquer erros matemáticos 

e/ou de digitação, e prevalecerá em casos de divergência entre o preço total do item e o preço 

unitário, o valor ofertado como preço unitário, bem como em divergências entre o valor em 

algarismo e o valor por extenso, contudo, as correções não podem alcançar proporções que venham 

a impor prejuízo ao bom andamento do certame, assim, fica a critério do Pregoeiro avaliar se o 

volume de informações a serem corrigidas é adequado ao aproveitamento da proposta ou se seu 

volume impede o bom andamento célere do certame, logo, cabe ao Pregoeiro em decisão 

fundamentada aceitar ou não a proposta de preços que necessite de retificação. 

 

8.6. Indicação do prazo para o início da entrega dos produtos será estabelecido na ordem de compra, 

conforme os prazos mínimos usuais no mercado. 

 

8.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas um único item, e um preço para cada item, e respectivos itens, do 

objeto desta licitação, NÃO SENDO ACEITA PROPOSTA COM VALOR ZERO OU IRRIZÓRIO 

para o objeto do certame. Não serão aceitas propostas que esteja em desacordo com o Edital do 

presente Certame. 

 

8.7.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 

8.8. Deve a proposta de preços ser entregue em envelope próprio, nos termos do item 8.1 e deverá 

estar acompanhada da Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo 

constante do Anexo IX do presente Edital. 

 

8.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

 

9 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

9.1 As empresas poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes 

legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos 

do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos, desde que devidamente 

credenciados nos termos do item 4 e seguintes. 

 

9.2 Os documentos exigidos nos itens a seguir poderão ser apresentados em cópias reprográficas 

autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias 

reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio ou 

pelos servidores lotados na CPL deste ente federativo, a partir do original, até 01 (um) dia antes da 

abertura do certame. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo. 
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9.3 Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 

reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou 

deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos 

via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado. 

 

10 DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, 

os quais dizem respeito a: 

 

10.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

 10.2.1 CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF dos sócios, proprietário ou Direção Eleita; 

 

 10.2.2 ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA, em vigor, devidamente registrado na forma 

da lei: 

 

10.2.2.1  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

10.2.2.2 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; 

 

10.2.2.3 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; 

 

10.2.2.4 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; 

 

10.2.2.5 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; 

 

10.2.2.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

 

 10.2.3 Certificado de Registro Cadastral – CRC DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 

GOSTOSO. 
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10.2.3.1 – O Certificado de Registro Cadastral – CRC DO MUNICÍPIO DE SÃO 

MIGUEL DO GOSTOSO é dispensado para participação no certame, contudo, cabe ao 

licitante retirá-lo como condição para assinatura do contrato ou da ata de registro de 

preço. 

 

10.2.3.2 – Para retirada do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, o interessado 

deverá apresentar os documentos que seguem: 

 

๏  Contrato social da empresa em vigor; 

๏  RG e CPF dos sócios da empresa; 

๏  Certidão de Inscrição na Junta Comercial do Estado da sede da licitante; 

๏  Inscrição no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) – situação ativa; 

๏  Certidão negativa de tributos municipais e da divida ativa municipal; 

๏  Certidão negativa de débitos da receita federal e divida ativa federal (conjunta); 

๏  Certidão negativa de débitos do Estado referente a procuradoria e dívida ativa; 

๏  Certidão de regularidade do FGTS 

๏  Certidão de regularidade do INSS; 

๏  Carta de apresentação da empresa (cópia do RG e CPF do administrador, Telefone 

para contato, Conta bancária – pessoa jurídica - banco - agencia/cidade-conta 

corrente); 

๏  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

๏  Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=

asc). 

  

10.2.3.3 A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante e também 

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

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

10.2.3.4 Constatada a existência de sanção, não será realizado o registro da empresa, por 

falta de condição de participação. 

 

 10.2.4 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

10.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

 10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 

 10.3.2 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 

demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme Portaria 

RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014); 
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10.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

10.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

 

10.3.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

 

10.3.5.1 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

 

 10.3.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 

 

10.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA. 

 

 10.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 

 

10.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 10.5.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos objeto deste certame, por 

meio da apresentação de no mínimo 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado. 

 

10.6 OUTROS: 

 

 10.6.1 Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por quem 

detenha poderes para tanto, devidamente assinada, da inexistência de circunstância ou fato 

superveniente que a impeça de participar do processo licitatório, (conforme modelo anexo IV). 

 

 10.6.2 Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por quem 

detenha poderes para tanto, devidamente assinada, de que não emprega menores de 16 (dezesseis) 

anos, (conforme modelo anexo V). 

 

 10.6.3 Declaração expressa de aceitação de todas as exigências do Edital, nos termos do 

modelo constante do Anexo X; 

 

 10.6.4 Declaração de Capacidade de Fornecimento do objeto do certame, conforme modelo 

do Anexo VIII; 

 

 10.6.5 Declaração de ausência de Servidor Público Municipal/Estadual/Federal no quadro de 

pessoal da licitante, nos termos do modelo previsto no Anexo VII do presente Edital; 
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11 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

11.1 Os documentos mencionados nos itens 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 poderão ser apresentados por 

qualquer processo de cópia devidamente autenticada, ou por cópia não autenticada, desde que sejam 

exibidos os originais para verificação da autenticidade pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de 

Apoio ou membro da Comissão Permanente de Licitação. A autenticidade do documento poderá, 

ainda, ser verificada, pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos órgãos 

emitentes dos documentos. 

 

11.2 As interessadas ficarão obrigadas a declarar por escrito, sob as penas da lei a ocorrência de 

qualquer fato superveniente modificador da situação legal que lhe ensejou a habilitação sendo 

exigido, neste caso, para continuar participando do certame a apresentação de nova documentação 

enunciada no item 10. deste edital, no que couber e a critério da Administração; 

 

11.3 Na ocorrência da hipótese prevista na alínea anterior, até antes da assinatura da competente 

Ata, o prosseguimento da participação da licitante no presente certame será decidido pelo Pregoeiro. 

 

11.4 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação 

na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 

irregularidades serão inabilitadas. 

 

11.5 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após confecção 

da Ata, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período 

  

 11.5.1 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

na inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao 

Município de São Miguel do Gostoso/RN convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou propor a revogação deste Pregão. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

11.6 As licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, sob pena de 

inabilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente restrições. 

 

11.7 As certidões que não possuírem prazo de validade expresso serão aceitas, desde que as mesmas 

tenham sido emitidas em até 60 (sessenta) dias anteriores à data prevista para a realização da sessão 

pública inaugural. 

 

12 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

12.1 No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

com os interessados já credenciados para participar do certame. 
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12.2 Aberta a sessão, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III, ao Edital e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

12.3 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

 12.3.1 Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 

 12.3.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

 

 12.3.3 Preço fora de mercado (que apresentem preço excessivo ou manifestamente 

inexequível); 

 

12.4 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta. 

 

12.5 A sessão poderá ser suspensa para a análise das propostas, pelo Pregoeiro. 

 

12.6 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

 

12.7 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

 

 12.7.1 Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores 

àquela; 

 

 12.7.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 

 

 12.7.3 No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

12.7.4 Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver 

sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor 

proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 

no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

 

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que 
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porventura se enquadrem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta 

condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 

após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

 

e) O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da 

licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

f) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente a Declaração 

no instante do credenciamento, nos termos do item 4.6 deste edital, não terá 

direito às prerrogativas previstas no item 12.7.4. 

 

12.8 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

12.9 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

 

12.10 Os lances deverão ser formulados unitariamente, em valores distintos e decrescentes, 

inferiores ao da proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo 

Pregoeiro e equipe de apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

 

12.11 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

 

12.12 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

 

12.13 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

12.14 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 

 

12.15 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 
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12.16 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, a critério do Pregoeiro, até a decisão 

sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 

 12.16.1 Substituição e apresentação de documentos; 

 

 12.16.2 Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 

 

 12.16.3 Efetuar outras diligências in loco. 

 

12.17 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e deverão ser anexados aos 

autos - podendo o licitante efetuar a presente verificação junto ao Pregoeiro, equipe de apoio, 

presidente e membros da CPL até um dia antes do certame - dos documentos passíveis de obtenção 

por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

 12.17.1 A Administração não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

12.18 Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 12.2, ao Pregoeiro, 

se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de São Miguel do 

Gostoso/RN. 

 

12.19 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

12.20 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, ao 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

13.1. - A Ata de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 

relativos a eventual e futura aquisição de material de limpeza para atender à demanda da 

Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN e suas unidades administrativas, conforme 

especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes no edital e seus anexos 
que será realizado pela própria Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN para contratação pela 

Administração Pública.  

 

13.2. A Ata de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza para 

atender à demanda da Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN e suas unidades 

administrativas, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições 

constantes no edital e seus anexos é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de 

compromisso para a contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e 
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órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas 

respectivas propostas aduzidas (ANEXO XI).  

 

13.3. A Administração Municipal é responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

presente certame licitatório, bem como pelo gerenciamento da futura contratação.  

 

13.4. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da 

presente licitação.  

 

13.5. O Órgão Gerenciador da presente Ata de Registro de Preços para eventual e futura 

aquisição de material de limpeza para atender à demanda da Prefeitura de São Miguel do 

Gostoso/RN e suas unidades administrativas, conforme especificações mínimas, quantitativos 

e demais condições constantes no edital e seus anexos, será a Prefeitura de São Miguel do 

Gostoso/RN. 

 

13.6. A Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado em casos de necessidade demonstrada e fundamentada. 

 

13.7. A existência Ata de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de 

limpeza para atender à demanda da Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN e suas unidades 

administrativas, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições 

constantes no edital e seus anexos, não obriga a Administração Municipal a firmar a aquisição dos 

produtos, que dele poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a 

aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições.  

 

13.8. Homologado o resultado da licitação, a Administração Municipal, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores vencedores, convocará os licitantes vencedores para 

assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a qual constitui compromisso formal de 

fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e 

economicidade.  

 

13.9. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, contado a partir da data da convocação. O aludido prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.  

 

13.10. Se o licitante vencedor, convocado nos termos do item anterior, recusar-se a celebrar a Ata 

de Registro de Preços, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02.  

 

13.11. A recusa dos licitantes em atender às convocações de que tratam os itens 13.9 e 13.10, desde 

que ocorram dentro do prazo de validade de suas propostas, sujeita-os às sanções administrativas, 

sem prejuízo das demais penalidades legalmente estabelecidas (Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002). 

 

13.12. A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pela Comissão de 

Licitação, será formalizada por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de 

empenho de despesa ou ordem de compra, ou outro instrumento similar, conforme o caso. 
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13.13. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no art. 65, da Lei 8.666/93. 

 

13.14. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas sem convocação, por parte 

deste Município, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, fica(m) o(s) licitante(s) 

liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s). 

 

14. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

 

14.1. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

14.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso. 

 

14.3. Os recursos tempestivamente interpostos serão recebidos com efeito devolutivo e suspensivo, 

sendo que o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

 

14.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

14.6. 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. 

 

14.6. A adjudicação será feita da proposta vencedora classificada somente quantos dos itens do 

objeto que se apresentem iguais ou abaixo dos preços de mercado alcançados pela pesquisa de 

preços. 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

15.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Ata de 

Registro de Preços, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, conforme 

anexo XI ou instrumento contratual, anexo XII, ou emissão de nota de empenho de despesa ou 

ordem de compra, ou outro instrumento similar, conforme o caso. 

 

15.2. Se, por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preços, as certidões de regularidade de 

débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, e 

demais certidões comprobatórias, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
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verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 

regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

 

15.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será 

notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que 

trata o item 15.2, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 

vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

 

15.4. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 15.2, ou se recusar a assinar o contrato, poderá 

ser convocado os outros licitantes na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente. 

 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

18. DOS PREÇOS 

 

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

18.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 02, de 

17 de abril de 2014. 

 

19. DO PAGAMENTO 

 

19.1 Pela perfeita entrega do objeto, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 

GOSTOSO efetuará o pagamento dos produtos fornecidos, em moeda corrente, através de 

transferência bancária, em até 30 (trinta) dias da data do atesto. 

  

19.2 O prazo de vencimento da nota fiscal/fatura deverá ser fixado em uma única data, 

preferencialmente no dia 10 (dez) do mês; 

  

19.3. A nota fiscal/fatura deverá discriminar as alíquotas dos impostos e contribuições inclusos no 

preço; 

  

19.4 O número do CNPJ, constante da fatura, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação da 

licitação; 

  

19.5 Para inclusão na ordem cronológica das exigibilidades e início do procedimento de liquidação 

de despesa, o fornecedor deverá protocolar a nota fiscal, solicitação de cobrança, fatura ou 
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instrumento equivalente emitido pelo fornecedor no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

São Miguel do Gostoso/RN, cujo endereço encontra-se no rodapé deste Edital. 

  

19.5.1. Além da nota fiscal, solicitação de cobrança, fatura ou instrumento equivalente, o 

contratado deverá apresentar os seguintes documentos: 

  

a) certidões negativas de débitos Municipal, Estadual, Federal, Previdenciária, do 

FGTS e exarada pela Justiça do Trabalho, devidamente acompanhadas da prova de 

sua autenticidade e da observância do prazo de validade; 

 

b) demais documentos necessários para a comprovação da despesa. 

 

19.5.2. O procedimento de liquidação da despesa deverá ser concluído pela Administração, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar do protocolo da nota fiscal, solicitação de 

cobrança, fatura ou instrumento equivalente, conforme preceitua o item 19.5. 

 

19.6. Após o atendimento do previsto nos itens anteriores, o gestor de contrato responsável pelo 

atesto da despesa conferirá a documentação comprobatória exigida pela legislação em vigor, 

verificando, inclusive, a autenticidade das certidões apresentadas junto aos respectivos órgãos 

expedidores e verificará se os produtos entregues atendem às especificações e condições 

previamente acordadas, conforme estabelece o art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, e, 

não havendo qualquer pendência, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo. 

 

19.6.1 O gestor do contrato/ata de registro de preço decorrente deste processo licitatório será 

indicado mediante despacho do ordenador de despesa, o qual integrará os autos e fará parte deste 

independentemente de transcrição. 

 

19.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, interromper-se-ão os prazos 

oponíveis ao Poder Executivo de São Miguel do Gostoso/RN exclusivamente quanto ao fornecedor, 

o qual será retirado da ordem cronológica das exigibilidade, ficando o pagamento sobrestado até 

que o contratado providencie as medidas saneadoras. 

 

19.8 Após a resolução das pendências identificadas, conforme prevê o item anterior, o fornecedor 

será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou, caso seja 

necessário, da emissão de novo documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem dos 

prazos de liquidação e pagamento oponíveis à unidade administrativa contratante. 

 

19.9 Não havendo regularização, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 

fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

 

19.10 Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa. 
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19.11 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o 

atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

19.12 O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo pelo gestor de contrato responsável pelo atesto da despesa, ou 

do transcurso de etapa ou de parcela, contanto que previsto e autorizado o parcelamento da 

prestação em conformidade com o cronograma de execução e o cronograma financeiro, desde que 

inexistentes quaisquer pendências e não ultrapassado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados 

do protocolo da Nota Fiscal pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução de 

obras no Setor de Contratos. 

 

19.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

 

19.14. Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será 

informado ao fornecedor para que seja efetuada a devolução do valor correspondente no próximo 

documento de cobrança e em dobro por meio de compensação. 

 

20. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

 

 20.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 

 20.1.2. apresentar documentação falsa; 

 

 20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 

 20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

 20.1.5. não mantiver a proposta; 

 

 20.1.6. cometer fraude fiscal; 

  

 20.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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 20.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado do(s) item(s)/lote(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

 

 20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Prefeitura de São Miguel do 

Gostoso/RN, pelo prazo de até cinco anos 

 

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

 

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

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

20.6. 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. 

 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC do licitante/adjudicatário. 

 

20.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

As respostas a tais esclarecimentos serão disponibilizadas exclusivamente na sala de licitações 

localizada no prédio da Prefeitura Municipal. 

 

21.2. A impugnação só será recebida por forma física, e deverá ser protocolada na Comissão 

Permanente de Licitação localizada na Av. dos Arrecifes, 1710, 1º andar, Centro, São Miguel do 

Gostoso/RN, CEP: 59585-000. 

 

21.3. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que caberá decidir sobre a 

impugnação. 

 

21.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 

salvo se não forem respondidas em até 1 (um) dia antes da sessão de abertura dos envelopes, 

cabendo ao Pregoeiro definir e publicar nova data para a realização do certame. 

 

21.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 

nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

21.6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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22.1. 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário pelo Pregoeiro. 

 

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, 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 e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

 

22.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

22.4. As normas disciplinadoras da licitação 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. 

 

22.5. 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. 

 

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. 

 

22.7. 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. 

 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

22.9. O licitante vencedor deverá adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, contados, da data da realização do Pregão. A não apresentação 

ensejará aplicação das penalidades legalmente prevista, bem como na sua desclassificação. 

 

22.10. O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de 

divulgação, serão publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte 

(FEMURN) ou quadro de aviso desta Instituição, em caráter estritamente informativo. 

 

22.11. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Sala da Comissão de Licitação, através do seu pregoeiro e equipe de 

apoio, localizado no prédio administrativo desta prefeitura, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados 

da data de publicação da homologação da licitação. 

 

22.12. O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 

apresentadas na licitação. 
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22.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Touros/RN. 

 

22.14. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na sala de licitações, localizada 

no prédio da prefeitura, através do pregoeiro e equipe de apoio os quais prestarão todos os 

esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando disponível para atendimento 

nos dias úteis, das 08h00min às 13h00min, no prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Av. dos 

Arrecifes, 1710, 1º andar, Centro, São Miguel do Gostoso/RN. 

 

22.15. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros 

assuntos relacionados a presente licitação deverão, de preferência, ser efetuada pelas empresas 

interessadas em participar do certame pelo e-mail (licitacao@saomigueldogostoso.rn.gov.br) ou 

telefone (084) 3263-4181, entre as 08:00 e 13:00 horas, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 

data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a sessão de recebimento e 

abertura dos envelopes proposta de preço e habilitação. 

 

23.  DOS ANEXOS 

 

23.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II - Minuta de Termo de Credenciamento; 

c) Anexo III - Minuta de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

habilitação; 

d) Anexo IV - Minuta de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

Impeditivos da Qualificação; 

e) Anexo V – Minuta de Declaração de Regularidade de Emprego de Menor;  

f) Anexo VI – Minuta da Planilha de Formação de Preço;  

g) Anexo VII - Minuta de Declaração de Ausência de Servidor no Quadro de Pessoal; 

h) Anexo VIII - Minuta de Declaração de Capacidade de Fornecimento; 

i) Anexo IX - Minuta de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

j) Anexo X - Minuta Declaração de Recebimento do Edital de acordo com suas 

condições; 

k) Anexo XI - Minuta - Ata de Registro de Preços;  

l) Anexo XII - Minuta do Contrato. 

 

São Miguel do Gostoso/RN, 10 de SETEMBRO de 2019. 

 

GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS 

Pregoeiro Municipal 
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ANEXO - I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Presencial SRP nº 0018/2019. 

(Processo Administrativo n.º 0018/2019) 

 

1 DO OBJETO 

 

1.1. Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de limpeza para atender à 

demanda da Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN e suas unidades administrativas, 

conforme especificações mínimas, quantitativas e demais condições constantes neste Termo, 

descritos na forma abaixo: 

1.2. OBS: Menor Preço por item 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 

Acido Muriático 1 litro RG no Minis. Da Saúde 

com 12 uni 
CX 60 

2 

Agua Sanitária 2% de cloro ativo. Embal de 1 

litro com 12 uni 
CX 1100 

3 

Álcool  em  gel  46,Emba  plast  de  500g  ,  Cx 

com 12 uni 
CX 129 

4 Avental em napa branca com 12 uni PCT 100 

5 Bacia Plástica pequena 10 litros Und 122 

6 

Bacia  Plástica  resistente  Cap.  Mínima  de 20 

Litros 
Und 85 

7 Balde com tampa 40 Litros em Mat. Plástico Und 133 

8 Balde plástico resis.  Com  alça  de  metal  10 litros Und 164 

9 Balde plástico resis.  Com  alça  de  metal  20 litros Und 176 

10 Balde Plástico resis. Com alça de metal 60 L Und 91 

11 

Cera liquida incolor,  auto  brilhos  Caixa  c/ 

12x750ml 
Caixa 14 

12 Cesto para lixo telado plástico resis 10 L Und 241 

13 Colher descartável grande trampar c/ 50 uni Pacote 230 

14 

Copo des   de   poliestireno   c/   150ml   emba 

100Uni . Caixa com 2500 copos 
Caixa 400 

15 

Copo   des   de   poliestireno   c/   50ml   emba 

100Uni . Caixa com 5000 copos 
Caixa 100 

16 

Desentupidor de borracha  p/Pia  de  cozinha cabo 

de mad. Pct c/ 12 uni 
Dúzia 20 

17 

Desentupidor de borracha  p/ WC cabo de mad. Pct 

c/ 12 uni 
Dúzia 30 

18 

Desentupidor  de  borracha     cabo  de  mad. 

50cm Pct c/ 12 uni 
Dúzia 24 

19 Desinfetante germicida emba 2000ml cx c/12 Caixa 600 

20 

Desinfetante uso   ambiental   emba   5   litros 

bomb. cx c/04 uni Vasilhame 
500 

21 Desodorizador  de   ambiente   fran   diversos emba Caixa 100 
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360ml c/ 12 uni 

22 

Desodorizante Sani c/ suporte bacteriostático, 35g, 

Emba com 48 uni 
Caixa 21 

23 

Detergente  liquido,  neutro,    c/  500ml,  caixa 

com 24 unidades. 
Caixa 440 

24 

Dispenser  p/  copo  de  café  de  50/80  ml  aço 

inox, tampa, 400mm 100 copos 
Und 50 

25 

Dispenser  p/  copo  de  agua  de  150  ml  aço 

inox, tampa, 400mm 100 copos 
Unid 100 

26 Escova p/ sanitário com base plástica 12 uni Dúzia 50 

27 

Escova Plástica com apoio p/ unhas, com 12 

uni 
Dúzia 30 

28 

Espanador  de  fibra  sisal  com  cabo  grande, com 

12 uni 
Dúzia 50 

29 

Esponja de fibra sin, dupla face, 7x11x2.2 cm, 

caixa c/ 60 
Caixa 100 

30 Esponja de aço 14x8unids Fardo 150 

31 

Filtro de papel tamanho 103 para  coação de 

liq, emba 40 uni 
Caixa 100 

32 

Flanela limpeza   laranja,   40x60   cm,   100% 

algodão, c/ 12 uni 
Dúzia 200 

33 

Garfo descartável grande tranpa emba c/ 50 

uni 
Pacote 100 

34 

Garfo descartável medio branco emba c/ 50 

uni 
Pacote 100 

35 

Guardanapo   de   papel   23x22x48,   branco, 1005 

fibras naturais c/ 60 pacotes 
Fardo 100 

36 Inseticida liquido 300ml, caixa c/ 12 uni Caixa 100 

37 Limpa piso, emba 500ml, caixa c/ 12 uni Caixa 38 

38 

Limpa  Vidros  e  acrilicos  liq,  emba  500ml, 

caixa c/ 24 uni 
Caixa 42 

39 Lixeira com pedal 21 litros Und 100 

40 Lustra móveis, Emba 2000ml, caixa c/ 24 uni Caixa 40 

41 

Luva  em  Latex  antiderrapante  tam  G,  emba 

com 100 pares 
Caixa 30 

42 

Luva  em  Latex  antiderrapante  tam  M,  emba 

com 100 pares 
Caixa 30 

43 Naftalina Emba c/ 50g, pacote Pacote 130 

44 

Pa para lixo, com aparador em metal 20x5 cm cabe 

madeira 50 cm c/ 12 uni 
Dúzia 120 

45 Palito de dente, Emba 100 uni, caixa com 10 Pacote 30 

46 

Pano de chão, tipo saco, branco, 46x70 Cm c/12 

uni 
Dúzia 300 

47 

Pano de prato 100% algodão, alta absorção, 

68 x 40 cm, 12 uni 
Dúzia 250 

48 Pano multiuso, para limpeza, pacote C/ 5unids Pacote 662 
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49 Papel Alumínio medindo 30 metros Rolo 200 

50 

Papel Higiênico, branco, folha simples, 30m x 

10cm. Emba c/ 4 rolos. Fardo 
Fardo 500 

51 

Papel interfolhado, Bco. emba c/ 1000 folhas 

100% celulose 
Pacote 1000 

52 

Papel   Toalha   23x27   cm,   folha   simples, 

branca, macia, absor, emba c/ 02 uni 
Pacote 400 

53 

Polidor para alumínio, Emba c/ 500ml caixa c/ 24 

uni 
Caixa 200 

54 

Prato raso, descartável n 18, poliestireno, não 

reciclado, emba c/ 10 uni 
Pacote 900 

55 

Prato raso, descartável n 20, poliestireno, não 

reciclado, emba c/ 10 uni 
Pacote 900 

56 

Prendedor de roupas, mat plast, refor. 7 cm, 

emba cc/ 12 uni 
Pacote 100 

57 Querosene emba 500ml Litro 70 

58 

Rodo para pia, uma lâmina de borracha, cab 

madeira, c/ 12 uni 
Dúzia 30 

59 

Rodo,  laminia  de  borracha  50  cm,  cabo  de 

madeira 1.50 m c/ 12 uni 
Dúzia 130 

60 

Sabão em barra, diversas fragancias, embac/ 

50 uni de 200g cada 
Pacote 350 

61 

Sabão     em     pó,     multiuso,     alvejante     e 

desinfetante, emba c/ 500g caixa c/ 20 uni 
Caixa 600 

62 

Sabonete em barra com clicerina 90g, pacote 

c/ 108 uni 
Pacote 10 

63 

Sabonete em barra com clicerina, infantil 90g, 

pacote c/ 108 uni 
Pacote 10 

64 

Sabonete  liquido  para  mãos,  emba  c/  

1000mlcaixa c/ 12 uni 
Caixa 230 

65 

Saco  para  lixo  hospitalar,  100  litros,  c/  1000 

uni 
Mil 60 

66 Saco para lixo hospitalar, 30 litros, c/ 1000 uni Mil 35 

67 Saco para lixo hospitalar, 50 litros, c/ 1000 uni Mil 35 

68 Saco  Picotado  25x  35,  estilo  bobina,  emba 1Kg KG 300 

69 Saco  Picotado  30x  40,  estilo  bobina,  emba 1Kg KG 310 

70 

Saco Plástico p lixo reforçado, cost eletronica, 100 

litros, emba c/ 1000 uni 
Mil 230 

71 

Saco Plástico p lixo reforçado, cost eletronica, 20 

litros, emba c/ 1000 uni 
Mil 130 

72 

Saco Plástico p lixo reforçado, cost eletronica, 40 

litros, emba c/ 1000 uni 
Mil 100 

73 

Saco Plastico p lixo reforçado, cost eletronica, 60 

litros, emba c/ 1000 uni 
Mil 140 

74 

Sacola  plástica  branca  COM  ALÇA  (modelo 

camiseta) 30x40, pct com 1000unid 
Mil 25 
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75 

Sacola  plástica  branca  COM  ALÇA(modelo 

camiseta) 45x60, pct com 1000 unid 
Mil 25 

76 Soda Caustica, emba c/ 300ml Und 15 

77 

Touca  Descartável  tam  ÚNICO.  Pacote  com100 

unidades 
Caixa 280 

78 Vasculhador para teto, com 12 uni Dúzia 99 

79 

Vassoura de limp de bacia sanitária, plástica, 

cerdas nylon 20cm, c/ 12 uni 
Dúzia 30 

80 

Vassoura  Nylon  30  cm,  cabo  de  madeira,  c/ 12 

uni 
Dúzia 45 

81 

Vassoura  Nylon  40  cm,  cabo  de  madeira,  c/12 

uni 
Dúzia 70 

82 

Vassoura Piaçava n 10, leque, corpo e baco 

em madeira, com 12 uni 
Dúzia 50 

83 

Vassoura Piaçava n 3 leque, corpo e baco em 

madeira, com 12 uni 
Dúzia 160 

84 Vassourão de Gari, com 12 uni Dúzia 80 

85 

Vassourão  de  pelo  30  cm  cabo  aparelhado, com 

12 uni 
Dúzia 30 

86 

Vassoura     Regulável     P/Grama     C/Cabo 

(Ciscador).  Altura:  7,5cm  |  Largura:  32cm  

|Comprimento: 156,6cm 

Und 100 

87 

BECKER L.V - Desinfetante à base de quaternário 

de amônio indicado para a desinfecção de 

superfícies fixas em cozinhas industriais. Pode ser 

utilizado em câmeras refrigeradas, frigoríficos, 

padarias, granjas e áreas de processamento de 

alimentos em geral embalagem 4x5L 

CX 20 

88 

VERSÁTIL -Desinfetante perfumado eficaz contra 

germes e bactérias de baixo poder espumante, não 

requer enxágues prolongados. Nas versões: floral 

embalagem com 4x5l 

CX 200 

89 

BECKER 1000-Detergente em pó suavemente 

perfumado e de fácil solubilidade. Penetra 

facilmente entre as fibras naturais ou sintéticas, 

removendo todo tipo de sujidade. Proporcionando 

excelente rendimento na lavagem embalagem c/ 

20kg 

PCT 100 

 

 

Valor Global Estimado: R$ 767.949,19 (setecentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta 

e nove reais e dezenove centavos) 

 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 A Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN dispõe de demanda para registro de preço 

para eventual e futura aquisição de material de limpeza para as suas unidades 
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administrativas, conforme especificações do anexo I. Esta contratação se faz indispensável 

diante da necessidade deste município na manutenção das instalações físicas dos prédios 

públicos. Ademais, temos que com a aquisição em tela, tanto os servidores quanto os 

administrados em geral terão um ambiente mais higienizado e propicio para o trabalho, 

atendimento e desenvolvimento das atividades administrativas. 
 

3 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

3.1 Os bens listados neste termo de referência são considerados bens comuns, haja vista que os 

padrões de desempenho e qualidade foram objetivamente definidos neste edital através de 

especificações usuais de mercado. 

 

4 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 

4.1 OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL 

DO GOSTOSO/RN, NO PRAZO MÁXIMO DE 3 (três) DIAS, A CONTAR DO 

RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA. 
 

4.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo máximo de 3 (três) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

 

4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

4.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo.  

 

4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 São obrigações da Contratante: 

 

 5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

 5.1.2 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 definitivo; 
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 5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

 5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

 5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

 

 6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 

as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, caso 

necessário; 

 

 6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

 6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

 6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

 

 6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

 6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

 

 6.1.7 Fornecer os produtos objeto do presente contrato dentro dos melhores índices de padrão 

e qualidade, respeitando as normas técnicas e padrões existentes; 

 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

CNPJ: 01.612.396/0001-90 

 Av. dos Arrecifes, 1710 – Centro – CEP: 59585-000 

 TEL/FAX: (84) 3263-4181 - saomigueldogostoso.rn.gov.br 

 6.1.8 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante o 

fornecimento dos produtos; 

 

 6.1.9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros; 

 

 6.1.10 Responder isoladamente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e tributários, resultantes do fornecimento deste contrato, nos termos do disposto no 

artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

 6.1.11 Utilizar todos os recursos materiais e humanos necessários para o fornecimento, de 

acordo com a demanda adjudicada; 

 

 6.1.12 Emitir nota fiscal, que quando houver fornecimento de bens cuja circulação seja fato 

gerador de ICMS deverá ser necessariamente acompanhada da DENFOP (Decreto Estadual do RN 

nº 13.640, de 13 de novembro de 1997, art. 463 – A) salvo se for Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 

fatura e recibo. 

 

 6.1.13 Acatar as requisições de solicitação dos produtos, através de ordem de compra, 

obedecendo aos prazos estipulados pelo Município e pela legislação para cada demanda encaminhada; 

 

7 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

8.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

 

9 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

9.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

 

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

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

técnicas ou vícios redibitórios, 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. 
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9.3 O representante da Administração 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 falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

 

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

  

 10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

 

 10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

 10.1.3 fraudar na execução do contrato; 

 

 10.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

 

 10.1.5 cometer fraude fiscal; 

 

 10.1.6 não mantiver a proposta. 

 

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

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

 

 10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

 

 10.2.2 multa moratória de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

 

 10.2.3 multa compensatória de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

 

 10.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

 10.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

 

 10.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN 

pelo prazo de até cinco anos; 
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 10.2.7 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 Contratante pelos prejuízos causados; 

 

10.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

  

 10.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

 10.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

 10.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

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

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.5 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. 

 

10.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC do contratado. 

 

11 DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

  

a) 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata de registro de preço; ou 

b) Da assinatura do contrato, até o término do exercício financeiro vigente. 

 

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 As partes interessadas deverão ainda atender as seguintes condições: 

 

 12.1.1 As partes interessadas poderão promover os contatos que se fizerem necessários na 

busca do melhor atendimento, através de telefone, fax e e-mail. 

  

 12.1.2 O valor máximo aceitável para o objeto deste certame está consignado nos autos do 

certame licitatório e poderá ser verificado por qualquer interessado nas dependências da Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

 12.1.3 O prazo de garantia dos bens fornecidos será o estabelecido pelo Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90), observando-se a sua natureza, salvo quando o fabricante estipular prazo 

maior, o que se somará ao estabelecido no referido diploma legal. 

 

São Miguel do Gostoso/RN, em 10 de setembro de 2019. 
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_______________________________________ 

MANUEL PATRICIO DE ASSIS 

Secretário  Municipal de Administração 

ANEXO – II 

 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A (Nome da Empresa) vem credenciar seu representante legal para a participação no processo 

licitatório da modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP de n.º ___/20__, a ser realizado no (a) 

_____________________________, na data de .... de ......... de 20__, as  :00 horas. Na pessoa de 

(nome do credenciado), (nacionalidade), (Estado Civil), (Função ou Cargo), portador da cédula de 

identidade n.º ______________ (SSP/ITEP)/__, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda sob o n.º ____________-___, residente e domiciliado à Rua/Av. 

____________, n.º ____, Complemento: _____________, Bairro: ________, CEP: 59.___-____. 

(Se Sócio-Proprietário) Este ato se dá com base em previsão contratual desta sociedade, na Cláusula 

____________ do respectivo Contrato Social, que segue em anexo, ad litteram: “(trecho do contrato 

social que delega os devidos poderes exigidos no Edital)” Ou (Se funcionário da empresa) Para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 

licitante, especialmente, todos os poderes para representá-lo, junto a qualquer repartição pública ou 

particular, para receber citações, confessar, transigir, renunciar, receber, firmar compromisso, além de 

tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento deste mandato. 

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

๏  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 

MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
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ANEXO – III 

 

MINUTA  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ(MF) n°. sediada à (endereço 

completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial SRP nº ___/20__, e ainda, que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

๏  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 

MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
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ANEXO – IV 

 

MINUTA 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

 DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

 

 

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN 

Pregão Presencial SRP- nº ___/20__ 

 

O signatário da presente, em nome da proponente declara para todos os fins de direito, a 

inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade 

da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993, e suas alterações. 

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

๏  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 

MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
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ANEXO – V 

 

MINUTA 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE EMPREGO DE MENOR 

 

             Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório, sob 

a modalidade Pregão Presencial SRP nº ___/20__, de ___ de _______________ de 20__, instaurado 

pelo (a) Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN que se nossa Empresa for declarada vencedora do 

Objeto: ______________________________. 

 

a) Por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da 

Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal, de que não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito (18) 

anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos 

trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14) 

anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO. 

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

๏  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 

MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
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ANEXO – VI 

 

MINUTA 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

(PAPEL TIMBRADO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP n°: ___/20__. 

Abertura: Dia _____ de _________ de 20__, às ______ horas, na Comissão Permanente de 

Licitação, situada na Av. dos Arrecifes, 1710, 1º andar, centro, São Miguel do Gostoso. 

 

ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA 

 

ITEM  QUANT DESCRIÇÃO  MARCA UNID  PREÇO UNIT. 

(R$)  

PREÇO TOTAL 

(R$) 

       

       

       

VALOR GLOBAL   

 

Total geral da licitação R$ XXXXXXXXXX,XX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

Validade da Proposta 60 dias 

 

Banco:                             Agência:                                Nº da Conta: 

 

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, 

impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento dos produtos. 

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

๏  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 

MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA  

DE SERVIDOR NO QUADRO DE PESSOAL  

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP 

LICITAÇÃO N° ___/20__ 

 

DECLARAÇÃO 

 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 

______________________________ e inscrição estadual n°   ____________,    estabelecida   

a_________________________________,    bairro   __________,       Município   

de____________________, estado de _____ CEP____________________, através de seu 

representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação 

DECLARA, sob as penas da lei, que não possuem em seu quadro de pessoal servidores públicos do 

Poder Executivo Municipal/Estadual/Federal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 

administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/1993). 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

๏  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 

MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE  

CAPACIDADE DE FORNECIMENTO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP 

LICITAÇÃO N° ___/20__ 

DECLARAÇÃO 

 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 

______________________________ e inscrição estadual n°   ____________,    estabelecida   

a_________________________________,    bairro   __________,       Município   

de____________________, estado de _____ CEP____________________, através de seu 

representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação 

DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha 

vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no edital e 

termo de referência de objeto: ______________________________________ 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

๏  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 

MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE  

ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE], doravante 

denominado simplesmente Licitante, para fins do disposto no edital do PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº. ___/20__, declara sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, que o conteúdo da 

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com o 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº. ___/20__, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 

outro participante em potencial ou de fato do presente certame de ordem cronológica Nº. 

________/20__ - PPSRP ou qualquer integrante do Departamento de Licitação ou Pregoeiro do 

____________, por qualquer meio ou pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame de ordem cronológica Nº. ________/20__ - 

PPSRP, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame de ordem 

cronológica Nº. ________/20__ - PPSRP, antes da oferta de lances; e 

(e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

๏  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 

MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
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ANEXO X 

 

MINUTA 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  

DE ACORDO COM SUAS CONDIÇÕES 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP 

LICITAÇÃO N° ___/20__ 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 

______________________________ e inscrição estadual n°   ____________,    estabelecida   

a_________________________________,    bairro   __________,       Município   

de____________________, estado de _____ CEP____________________ DECLARO, que recebi 

todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas 

no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital. 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

 

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

๏  ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 

MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
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ANEXO – XI 

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......../20.... 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA DA PREFEITURA DE SÃO 

MIGUEL DO GOSTOSO/RN E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, QUANTITATIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES 

NO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL SRP. Nº ___/201_. 

 

A Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN, com sede no(a) Av. dos Arrecifes, 1710, Centro, São 

Miguel do Gostoso, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.396/0001-90, neste ato representado(a) 

pelo(a) Prefeito Constitucional (INSERIR NOME COMPLETO DO PREFEITO),  inscrito(a) no 

CPF sob o nº (INSERIR CPF DO PREFEITO), considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de Pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº ................/201_, 

publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN) de 

...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 

na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 

normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal 

nº 02, de 17 de abril de 2014, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preço para eventual e futura aquisição de material 

de limpeza para atender à demanda da Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN e suas unidades 

administrativas, especificado(s) no(s) item (ns) do Termo de Referência do edital do Pregão nº 

............../20__, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

Item 

do 

TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

X 
ESPECIFICAÇÃO MARCA  

 

UNIDADE QUANTID

ADE 

VALOR 

UNIT. 

      

      

 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
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3.1. Os órgãos participantes serão todas as unidades administrativas que compõem o Poder 

Executivo Municipal. 

 

4. VALIDADE DA ATA 

 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

 

5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 

data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso 

assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 

 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 

 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 

 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

 

 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

CNPJ: 01.612.396/0001-90 

 Av. dos Arrecifes, 1710 – Centro – CEP: 59585-000 

 TEL/FAX: (84) 3263-4181 - saomigueldogostoso.rn.gov.br 

 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

 

 5.9.1. por razão de interesse público; ou 

 

 5.9.2. a pedido do fornecedor. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 

do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos 

demais órgãos participantes. 

 

São Miguel do Gostoso/RN, .... de ..................... de 20.... 

 

 

________________________________ 

(NOME COMPLETO DO PREFEITO) 

Prefeito Constitucional 

 

EMPRESA (S): 

 

_____________________________________________ 

NOME DA EMPRESA / CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF 

 

_____________________________________________ 

NOME DA EMPRESA / CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

CNPJ: 01.612.396/0001-90 

 Av. dos Arrecifes, 1710 – Centro – CEP: 59585-000 

 TEL/FAX: (84) 3263-4181 - saomigueldogostoso.rn.gov.br 

ANEXO XII 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Nº ............../20...... 

 

TERMO DE CONTRATO Nº .........../2017, QUE 

FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, 

CONJUNTAMENTE COM O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 

....................................., REFERENTE AO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ............/201_. 

 

A Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN, com sede no(a) (INSERIR ENDEREÇO DA 

PREFEITURA), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº (INSERIR CNPJ DA PREFEITURA), neste ato 

representado(a) pelo(a) Prefeito Constitucional (INSERIR NOME COMPLETO DO PREFEITO), 

inscrito(a) no CPF sob o nº (INSERIR CPF DO PREFEITO), residente na (INSERIR ENDEREÇO 

DO PREFEITO), conjuntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº (INSERIR CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE), representado pela Sr. (a) (INSERIR NOME DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE), e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº (INSERIR CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, representado pela Sr. (a) (INSERIR CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, doravante denominado (s) CONTRATANTE (S), e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 

expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão SRP nº ........../201_, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de limpeza para atender à 

demanda da Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN e suas unidades administrativas, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 

proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

 

1.2. Discriminação do objeto: 

 

ITEM 

DO TR 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

X     
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...     

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados da data de 

assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

 

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município de São Miguel do Gostoso/RN, para o exercício de 201_, na 

classificação abaixo: 

 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

6.3. A CONTRATADA é 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. 

 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
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7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

 

8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

 

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das 

sanções aplicáveis. 

 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

 

 11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

 11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

 11.5.3. Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

CNPJ: 01.612.396/0001-90 

 Av. dos Arrecifes, 1710 – Centro – CEP: 59585-000 

 TEL/FAX: (84) 3263-4181 - saomigueldogostoso.rn.gov.br 

 

 12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

 12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN), no prazo previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

 

15.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente a Comarca de 

Touros/RN, do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

São Miguel do Gostoso/RN, __ de _________ de 201_. 

 

_______________________________                                        _____________________________ 

Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso                             (NOME DA CONTRATADA) 

 CNPJ: (CNPJ DA PREFEITURA)                                                          CNPJ:  

Conjuntamente com:                                                                                  CONTRATADA 

 

___________________________                          

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: (CNPJ DO FUNDO MUN. DE SAÚDE) 

 

_______________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: (CNPJ DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL) 

 

            

 TESTEMUNHAS:  

1ª____________________________ 

CPF: ___________-_____                  

End: 

 

2ª ____________________________ 

CPF:____________-_____ 

End 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

CNPJ: 01.612.396/0001-90 

 Av. dos Arrecifes, 1710 – Centro – CEP: 59585-000 

 TEL/FAX: (84) 3263-4181 - saomigueldogostoso.rn.gov.br 

 

Aprovo o presente “CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 

ATENDER À DEMANDA DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN E SUAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, 

QUANTITATIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS”, 

celebrado com (NOME DA EMPRESA / CNPJ), no uso das minhas atribuições legais. 

 

São Miguel do Gostoso/RN, __ de _________ de 201...... 

 

(NOME COMPLETO DO PREFEITO) 

Prefeito Constitucional Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

CNPJ: 01.612.396/0001-90 

 Av. dos Arrecifes, 1710 – Centro – CEP: 59585-000 

 TEL/FAX: (84) 3263-4181 - saomigueldogostoso.rn.gov.br 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP ________/2019 

 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
   

  O Pregoeiro da Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN, torna público a quem 

interessar, que estará promovendo o recebimento de documentos de “Proposta” e “Habilitação”, 

através do PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

__________/201_, Tipo Menor Preço por Item, no dia __ de _____ de 201_, às __:__ horas, na 

Comissão Permanente de Licitação de São Miguel do Gostoso/RN, situada na (INSERIR 

ENDEREÇO DA CPL) visando o registro de preço para eventual e futura aquisição de material de 

limpeza para atender a demanda da Prefeitura de São Miguel do Gostoso/RN e suas unidades 

administrativas, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes no 

edital e seus anexos. 

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Prefeitura 

Municipal na sala da Comissão Permanente de Licitações. Tel.: (INSERIR Nº DE TELEFONE DA 

CPL COM DDD). E-mail: (INSERIR E-MAIL OFICIAL DA CPL), no horário de 08:00 as 12:00 

horas (ESTIPULAR O HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA CPL) ou através do 

link: (INSERIR LINK DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL NO SÍTIO OFICIAL DA 

PREFEITURA, CASO EXISTA). 

 

São Miguel do Gostoso/RN, em __ de ___________ de 201_. (INSERIR DATA) 

 

__________________________________ 

(NOME COMPLETO DO PREGOEIRO) 

Pregoeiro Municipal 

 

OBS.: O PRESENTE AVISO ALÉM DE CONSTAR NO PROCESSO, DEVERÁ SER 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL UTILIZADO PELA PREFEITURA 


