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 COMPROMISSO COM O TRABALHO  ,/  

EDITAL   
PREGÃO PRESENCIA L (SRP) N°. 042/2017  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1608/2017  

o Município de GOIANINHAlRN, através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria n° 016/2017-  

GP/PMG, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição 1660  

FEMURN e no Diário Oficial da União - DOU, ambos no dia 11 de dezembro de 2017, comunica aos  

interessados que fará realizar licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR  

PREÇO GLOBAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL  

CONTRA T AÇÃO ao que se refere conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. A presente  

licitação será regida pela Lei Federal n° lO.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei n?  

8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e do Decreto  

Municipal n" 231/2012, em suas redações atuais, bem como pelas demais legislações aplicáveis, conforme  

condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.  

1 - DO PREÂMBULO:  

1.1 - OBJETO DA LICITAÇÃO: A licitação em tela destina-se à REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, OBJETIV ANDO O GERENCIAMENTO E  

CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE  

GOIANINHA/RN, de acordo com as necessidades, conforme Termo de Referência (Anexo I) deste Edita1.  

1.2 - AQUISIÇÃO DO EDITAL: O arquivo e/ou impresso contendo o presente PREGÃO PRESENCIAL e  

seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, localizado na sede da  

Prefeitura Municipal de GoianinhalRN, situado na Rodovia 003, km 053, n°. 096 GOIANINHAlRN, CEP:  

59.173-000, das 08hOO às 13hOO, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, conforme requisitos e condições  

legais dispostos na Legislação pertinente, em especial àquelas aplicáveis a presente modalidade. O edital e  

seus anexos poderão ser requeridos através do email pregoeiro.pmg@hotmail.com. através de solicitação  

contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.  

Quaisquer explicações poderão ser prestadas no mesmo local ou pelos telefones: (84) 3243-3926, ou  

ainda pelo endereço eletrônico pregoeiro.pmg@hotmail.com.  

1.3 - VALOR MÁXIMO: O valor estimado previsto para a eventual contratação será R$ 1.411.135,00, (um  

milhão quatrocentos e onze mil, centro e trinta e cinco reais) considerando o período de 12 (doze) meses e  

com base nos parâmetros e especificações indicadas no Termo de Referência (ANEXO I).  

1.4 - TIPO DE LICITAÇÃO:MENOR PREÇO GLOBAL.  

1.5 - PRAZO DE PRESTAÇÃO DO OBJETO: O objeto deverá ser prestado/fornecido conforme as condições e  

prazo descritos no Termo de Referência (Anexo I), contados da assinatura do respectivo instrumento.  

1.5.1. - A Ata de Registro de Preços (ARP) oriundo do presente certame vigorará por um prazo de  

12 (DOZE) MESES, contados da data da sua assinatura e com sua eficácia com a sua devida publicação.  

2 - DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DA LICITAÇÃO:  
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 d) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO ou CONTRATO SOCIAL em vigor e demais  raçoes; , .•. '   
ou ato constitutivo consolidado e aditivo (s) posterior (es), devidamente registrado na Junta Comercial, ôiftse'"  

tratando de sociedades comerciais. No caso de Sociedades por Ações, além dos documentos já citados,  

acompanhado dos documentos de eleições de seus administradores e sua devida publicação na imprensa  

oficial;   
e) Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou  

EMPRESA DEPEQUENO PORTE, consoante os benefícios concedidos pela Lei Complementar  

123/06, de 15 de dezembro de 2006, comprovará esta condição por meio de declaração simplificada  

da Junta Comercial do Estado ou ainda, através de declaração assinada pelo contador da empresa +  
representante legal da licitante, conforme modelo Anexo VII do edital.  
 

f) DECLARAÇÃO dando ciência que cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos por  

este instrumento convocatório, conforme modelo do Anexo V.  

4.3.1 - Caso o representante seja sócio da sociedade com poderes de representação ou titular de firma  

individual, documentos (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.) nos quais estejam  

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.   
4.3.2 - Caso seja representante de cooperativa de prestação de serviços, também deverá ser apresentada  

cópia da ataJassembleia de posse dos dirigentes.  

4.3.3 - Estes documentos (originais ou cópias) ficarão em poder do Pregoeiro e integrarão o processo.   
No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas, à vista do original, por tabelião, ou pelo Pregoeiro,  

ou por servidor integrante da Equipe de Apoio do Órgão executor da licitação.  

4.4 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento do  

pretenso representante impossibilitará o oferecimento de lances verbais pela licitante durante a sessão do  

pregão.  

4.5 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.  

4.6 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.  

 
4.7 - Para a efetivação de lances verbais é obrigatória à presença dos representantes credenciados no ato de  

abertura da licitação.  

a)  Como condição prévia ao exame da documentação de credenciamento do licitante, o Pregoeiro  

verificará o eventual descumprimento das condições para participação, especialmente quanto à existência  

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

seguintes cadastros:  

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da  

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo  

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);  

f) A consulta aos cadastros será realizada em nome do sócio e também da empresa por força  

respectivamente, do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992 e do artigo 19 da Lei n" l2.846/l3. Além das  

imposições contidas na Lei nO.8.666/93.  

g) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante não credenciado, por falta de condição  

de participação.  

h) Não ocorrendo o descredenciamento o licitante poderá participar do certame.  

 
4.8 - IMPORTANTE: A documentação descrita no subi tem 4.3 do presente Edita] inerente ao  

credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação.  
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a) Os interessados que não atenderem a todas as condições e exigências estabelecida~"p'Mâ"'t'~~te  
certame, ou não apresentarem os documentos nela exigidos;   

b) Os interessados que se encontrarem em processo de falência, recuperação judicial, concurso de  

credores, dissolução, liquidação, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar  

com a Administração Pública ou punidos com suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a  

administração pública estadual, nos termos do art. 87, Incisos III e IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas  

alterações;  

c) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou  

subsidiárias entre si;   
d) Uma licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico  

ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma licitante participe em  

mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão  

rejeitadas pelo Pregoeiro. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou  

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou  

representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra  

empresa;  

f) Nenhuma empresa ou instituição vinculada a CONTRATANTE será elegível para participar deste  

processo licitatório;  

g) Servidor de qualquer órgão ou entidade pública vinculada a CONTRATANTE; e  

h)Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9°, da Lei Federal n°  

8.666/93 e suas alterações.  

8 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

8.1 - As licitantes deverão apresentar na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, dois envelopes  

opacos e devidamente lacrados, contendo no ENVELOPE N° 01 a sua PROPOSTA DE PREÇOS e no  

ENVELOPE N° 02 a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, sendo que ambos os envelopes deverão  

conter, na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO e TELEFONE, as seguintes  

informações:  

ENVELOPE N° 01- PROPOSTAS DE PREÇOS  

AO PREGOEIRO:  

MUNICIPAL DE GOIANINHAlRN.  

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 042/2017  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE  

SISTEMA DE GESTÃO, OBJETIV ANDO O GERENCIAMENTO E CONTROLE DO  

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHAlRN.  

DATA: 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - 10HOOMIN (Horário local).  
NOME COMPLETO DA LICITANTE  

CNPJ:  

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

AO PREGOEIRO:  
MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN.  

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 042/2017  _  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTR~TAÇAO DE EM_PRESA  

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E OPERAÇAO DE  

SISTEMA DE GESTÃO, OBJETIV ANDO O GERENCIAMENTO E CONTROLE DO  

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHAlRN.  

DATA: 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - 10HOOMIN (Horário local).  
NOME COMPLETO DA LICITANTE  
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Rodovia RN 003, km 053, nQ
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10 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:   
10.1 - Os documentos exigidos neste Edital deverão, necessariamente, ser apresentados em original ou por  

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, salvo se apresentados na forma de  

publicação oficial. As cópias dos documentos sem autenticação cartorial poderão ser autenticadas pelo  

Pregoeiro, ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ou do Órgão executor da licitação, mediante a  

apresentação dos originais, preferencialmente até o dia útil anterior ao dia da sessão de abertura da  

licitação. As cópias ficarão retidas no processo.  

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

1 0.3 - Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:  

10.3.1 - Quanto a Habilitação Jurídica:  

a) Atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na forma da lei;  

b) No caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser apresentados  

acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;  

Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou domicílio da  

Licitante;  

c) No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de  

eleição de seus administradores; e  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no  

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a  

atividade assim o exigir.  

10.3.2 - Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil  

(CNPJ-MF);  

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União  

(Observação: ver Portaria RFB/PGFN n" l.751, de 02/10/2014, que trata da Certidão de Débitos Relativos a  

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União);  

c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica  

Federal;  

d) Para as empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte, a Certidão Negativa Conjuntiva  

para comprovar a regularidade junto à Secretaria de Estado da Tributação e Procuradoria Geral do Estado do  

Rio Grande do Norte;  

e) Para as empresas sediadas nos demais Estados, Certidão Negativa de Débitos emitida pela  

Secretaria de Tributação da sede da LICITANTE, ou outro documento que o substitua;  

f) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da LICITANTE.  
g) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, da sede da  

licitante pertinente ao seu ramo de atividade; e  

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação de inexistência de débitos  

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (conforme previsto na Lei n? 12.440/2011, que deu nova redação  

aos Arts, 27, IV, e 29, V, ambos da Lei n" 8.666/93, em sua redação atual).  

10.3.2.1 - As certidões mencionadas nas alíneas "b" a ''f'' e "h" do subitem 10.3.2 poderão ser  

apresentadas através de certidões obtidas pela internet, caso assim disponibilizadas, ou da forma usual,  

emitida diretamente pelas mencionadas repartições.  
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b.2) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados pelo re .~t': 
legal da empresa e por Contabilista (Contador/Técnico em Contabilidade), devidamente registrado no  

Conselho Regional de Contabilidade.  

b.3) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  

(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da  

aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁ VELA LONGO PRAZO  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

SG = ATIVOTOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

LC = ATIVOClRCULANIE 

 PASSIVO CIRCULANTE  

bA) Os índices a que se referem esta alínea, devem ser apresentados em folha separada, calculados  

de forma clara e precisa, pelo licitante, atestado por contador, com os dados do Balanço Patrimonial  

apresentado na alínea "b" deste item, conforme exigência deste Edital.  

b.5) As empresas que apresentarem resultado MENOR DO QUE 1 (UM), em qualquer dos índices  

relativos à boa situação financeira, deverão comprovar possuir patrimônio líquido, correspondente a 10 %  

(DEZ POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, conforme previsão contida no Art.  

31, §§ 2° e 3° da Lei 8.666/93, em sua redação atual, sob pena de inabilitação.  

10.3.5 - Outras Certidões, Declarações elou Atestados:  

10.3.5.1 - Todas as licitantes DEVERÃO apresentar, obrigatoriamente, dentro do Envelope 02  

inerente a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, sob pena de INABILITAÇÃO, os seguintes  

documentos:  

a) Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de fatos impeditivos  

(Declaração expressa do responsável pela empresa de que a mesma não está impedida de participar de  

licitações promovidas pelo Município de Goianinha/RN, de não ser declarada inidônea para licitar e contratar  

com a Administração Pública e que está ciente da obrigação de declarar o fato superveniente, em  

cumprimento às disposições legais nos termos do parágrafo 2°, art. 32 da Lei na 8666/93); de Recebimento  

da documentação pertinente ao Edital; e de que não se encontra inadimplente com quaisquer obrigações  

decorrentes de contrato (s) firmado (s) anteriormente com o Município de Goianinha/RN (Anexo 111);  

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de  

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

salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1998 (Lei  

na 9.854/99) (Anexo IV);  

10.3.6 - Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para HABILITAÇÃO  

(ENVELOPE N.o 02) deverão estar:  

I - Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo,  

observando-se que:  

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou  

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  
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II - a Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação, que compre~'iia~rá a  

verificação e análise dos documentos apresentados no envelope "documentos de habilitação" da licitante  

classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.  

Esta etapa compreenderá também a declaração da licitante vencedora do certame e a adjudicação.  
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12.3 - Etapa de Classificação de Preços:  

12.3.1 - Serão abertos os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" de todas as licitantes.   
12.3.2 - O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram Propostas  

de Preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados, desde que as  

respectivas propostas estejam de conformidade com as especificações e condições indicadas no Termo de  

Referência (ANEXO I), INCLUINDO A MARCA DO ITEM COTADO, quando for o caso, sob pena de  

DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta de Preços. Caso seja necessário, a sessão será interrompida para análise,  

pela equipe de apoio, dos aspectos técnicos do objeto cotado.  

12.3.3 - O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as  

licitantes.   
12.3.4 - O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL e aquelas  

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento)  

relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.  

12.3.5 - Quando não houver, considerar-se-ão, pelo menos, 03 (três) Propostas escritas de Preços nas  

condições definidas no subitem anterior, cabendo ao Pregoeiro classificar as melhores propostas para que  

seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  

12.3.6 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes  

das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e  

decrescentes e sempre inferiores ao menor lance.   
12.3.7 - O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas, a apresentar os lances  

verbais, individualmente, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo  

sequencialmente, em ordem decrescente de valor.  

12.3.8 - Caso não mais se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as  

ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.   
12.3.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na  

exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta  

registrada para classificação, no final da etapa competitiva.  

12.3.10 - Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta  

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  

12.3.11 - Caso não se realize nenhum lance verbal e haja empate nas propostas escritas, ordenadas e  

classificadas, será realizado sorteio para desempate, em ato público na própria sessão.  

12.3.12 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará  

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.  

12.3.13 - Não sendo aceitável o preço da primeira colocada, ao Pregoeiro é facultado abrir  

negociações bilaterais com a empresa classificada em primeiro lugar objetivando uma proposta que se  

configure de interesse da Administração.   
12.3.14 - IMPORTANTE: Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma  

não se enquadrando como MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, o Pregoeiro, em  

cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, observará as seguintes  

condições a seguir:  
I - Nesta licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as  

MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;  

II - Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas  

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem  

classificada;  
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Fls.5\ j  

y.   
12.5 - Declarado o vencedor e em decorrência do seu novo preço, caso não tenha sido regiS~;'~~"""-'  

respectiva Ata, a licitante vencedora fica obrigada a adequar a Proposta de Preços aos preços unitários  

considerados finais, apresentando no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, uma nova proposta escrita com o  

novo valor distribuídos nos preços unitários, mantendo as mesmas condições exigidas no Edital, sob pena de  

desclassificação da proposta e, submeter-se as sanções previstas no art. 7°, da Lei 10.520, de 17/0712002, em  
sua redação atual.  

 

PREFEITURA  DE  

GOIANINHA  

  
COMPROMISSO COM O TRABALHO  

12.6 - Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões entre  
Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata.  

12.7 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem, não prevista no objeto deste Edital.  

13 - DOS RECURSOS:  

13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivada mente a intenção de  

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando a(s)  

demais licitante(s) desde logo, intimada(s) para apresentar contra razões em igual número de dias, que  

começarão a correr do término do prazo do recorrente sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.  

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso  
e consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  

13.3 - Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.  

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

13.5 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação a licitante  
vencedora e a homologação do processo licitatório.  

13.6 - O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações, localizado na  

sede da Prefeitura Municipal de GoianinhaIRN, situada na Rodovia 003, Km 053, n°. 096 Centro,  

GoianinhaIRN, CEP: 59173-000, das 08:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, nos dias de expediente.  

14 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO:  

14.1 - Concluído os trabalhos e não havendo a interposição de recursos, o Pregoeiro encaminhará o  

processo, devidamente instruído e adjudicado, à apreciação do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município  

de Goianinha/RN, para expedição e publicação do ato homologatório.  

14.2 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a cumprir  

os compromissos assumidos, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim  

sucessivamente, com vistas à celebração da contratação.  

14.3 - Homologado o resultado e adjudicado os objetos da licitação, fica a vencedora desde já ciente que  

terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da homologação, para apresentar-se no Setor  

de Licitações da Prefeitura Municipal de GoianinhaIRN, no endereço já mencionado, para atendimento  

das condições e obrigações indicadas no Edital da presente licitação, utilizando assim subsidiariamente a Lei  

n? 10.520/2002 e suas alterações posteriores.  

15 - DA CONTRATACÃO:  
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16.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o  
contraditório e a ampla defesa.  

17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

17.1 - A presente licitação será somente para Registrar Preços de mercado para eventual contratação, sem a  

necessidade de Reserva Orçamentária. No momento da emissão da Nota de Empenho, as despesas  

decorrentes da presente licitação correrão por conta dos Recursos específicos consignados no Orçamento  

Geral do Município/RN, através da seguinte Dotação Orçamentária:  

 

UNIDADE  08.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL  

  

PROJETO  2.090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HAB. E  

 ASSIST. SOCIAL  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000101121  

  

UNIDADE  08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  

  

PROJETO  2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000101029  

  

PROJETO  2.100 - SERV DE CONVI VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000101029  

  

PROJETO  2.103- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- CREAS  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  O I 000/0 I 029  

  

PROJETO  2. 105 - MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000101121  

  

PROJETO  2.106 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO IGDPBF  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  O I 000/0 1029  

  

PROJETO  2.108 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO IGDSUAS  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000101029101 027  

  

PROJETO  2.110 - PISO BASICO FIXO - BF/CRAS  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01029  
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PROJETO  

NA T. IDESPESA  

FONTE  

UNIDADE  

PROJETO  

NAT./DESPESA  

FONTE  

PROJETO  

NAT. IDESPESA  

FONTE  

UNIDADE  

PROJETO  

NAT./DESPESA  

FONTE  

UNIDADE  

PROJETO  

NAT./DESPESA  

FONTE  

UNIDADE  

PROJETO  

NAT. /DESPESA  

FONTE  

PROJETO  

NAT. /DESPESA  

FONTE  

PROJETO  

NAT./DESPESA  

FONTE  

PROJETO  

 

2.015 -MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRIBUTAÇÃO E  
ARRECADAÇÃO  
33.90.30 - Material de Consumo  

01000101121  

05.01 - SECo MUNIC. DE INFRAESTRUTURA  

2.016 - MANUT. DAS ATNIDADES DA SEC MUN DE  

INFRAESTRUTURA  

33.90.30 - Material de Consumo  

01000/01121  

2.020 - MANUT. DAS ATNIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES  

33.90.30 - Material de Consumo  

01000/01121  

09.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E  

ABASTECIMENTO  

2.112 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E  
ABASTECIMENTO  

33.90.30 - Material de Consumo  

01000/01121  

10.01 - SECo MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E  

TURISMO  

2.117-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE  

DESENVOL VIMENTO ECONOMICO E TURISMO  

33.90.30 - Material de Consumo  

01000/01121  

07.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESPORTE E  

LAZER  

2.045 - MANUT. DA SECRET. DE EDUC, CULT, ESPORTE E LAZER  
33.90.30 - Material de Consumo  

01001101121  

2.046 - MANUT. DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -  

FUNDAMENT AL  

33.90.30 - Material de Consumo  

01058  

2.072 - MANUT. DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -  

INFANTIL  

33.90.30 - Material de Consumo  

01058  

2.047 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL  
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18 - DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS  

 
18.1 - Homologado o resultado da licitação, será formalizada a respectiva Ata de Registro de Preços  

(ARP) com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados, obedecida à  

ordem de classificação e os quantitativos propostos.  

 
18.2 - O licitante vencedor será convocado para assinatura da Ata de Registro de Preço (ARP), o que  

deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da efetiva convocação.  

 
18.3 - O prazo que trata o item anterior, poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que  

ocorra motivo justificado e aceito pela Chefe do Executivo Municipal.  

 
18.4 - No caso de o licitante classificado em primeiro lugar, após convocado, se recusar a assinar a Ata de  

Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro, poderá,  

mantida a ordem de classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.  

 
18.5 - Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP), bem como para as  

aquisições dela resultante, a licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação de acordo  

com inciso XIII, Art. 55 da Lei no 8.666/93, em sua redação atual.  

 
18.6 - Não havendo homologação do Certame decorridos 60 (SESSENTA) DIAS da data da sessão  

pública, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s).  
 
18.7 - A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obri gacional , com as  

condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas,  

fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e  

nas respectivas propostas, ficando sujeita às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas  

cláusulas.  

 
18.8 - Órgão Gerenciador: o órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do  

conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como pelo gerenciamento da futura Ata de  

Registro de Preços (ARP).  
18.8.1 São órgão PARTICIPANTES:  

a) o Gabinete do Prefeito;  

b) a Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças;  

c) a Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação;  

d) a Secretaria Municipal de Infraestrutura;  

e) a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;  

f) a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico;  

g) a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;  

h) a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico;  

i) o Fundo Municipal de Saúde;  

j)a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, e Assistência Social;  

1) o Fundo Municipal de Assistência Social;  
 
18.9 - Órgão Participante: todo órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos  

iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços.  
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;
  

 
18.~8 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do ~g'i~~.- .. :  
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pela  

para a devida alteração do valor registrado na Ata de Registro de Preços (ARP).  

18.19 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:  

a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço (ARP).  

 
b) ,Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo  

MUNICIPIO DE GOIANINHAJRN, sem justificativa aceitável.  

 
c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no  

mercado.  

d) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.  

e) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.  

 
f) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos da Lei n°  

8.666, de 21 dejunho de 1993.  

 
g) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços  

(ARP), por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.  

 
h) For impedido de licitar e contratar com a Administração, nos termos da Lei n" 10.520/02,  

em sua redação atual.  

i) Sofrer a sanção prevista no art. 7° da Lei n" 10.520/02.  

18.20 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:  

a) Por decurso de prazo de vigência.  

b) Quando não restarem fornecedores registrados.  

18.21 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a  

ampla defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente.  

18.22 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade da ARP.  

18.23 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso 11, alínea "d" da Lei n." 8.666/93, poderá a Administração  

promover o equilíbrio econômico-financeiro da ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pela  

Autoridade Competente.  

18.24 - Caso a empresa registrada solicite a revisao de preço, a mesma deverá demonstrar de forma  

clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo, datada(s) do período da licitação e da  

solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, será realizada pela Administração ampla pesquisa  

de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da ARP.  

18.25 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.  
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20.5 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e  

Contribuições das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-SIMPLES, deverá  

apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte, dos  

tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.  

 
20.6 - Os valores inerentes ao objeto do presente certame são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 01 (um)  

ano, sendo garantido o equilíbrio econômico-financeiro da avença, nos termos do art. 40, inc. XI, art.55, inc.  

Ill, da Lei n" 8.666/93 e arts. 1°,2° e 3° da Lei n° 10.192, de 2001, em suas redações atuais.  

20.6.1 - Quando couber, o valor contratado será reajustado pelo Índice Geral de Preços de Mercado  

da Fundação Getúlio Vargas (IGPM - FGV), ou por outro que o substitua, e ocorrerá depois de decorridos 12  

(DOZE) MESES da data de apresentação da respectiva Proposta de Preços.  

20.6.1 - Os reajustes independerão de Termo Aditivo, sendo, entretanto, necessano constar no  

processo administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como os respectivos  

cálculos.  

21- DA FISCALIZAÇÃO:  

 
21.1 - O objeto deste certame será fiscalizado pela CONTRATANTE, que para isso indicará preposto com  

o qual serão estabelecidos todos os contados durante a execução do contrato, nos termos da legislação  

aplicável.  

22 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

 
22.1 - Nos termos do art. 7° da Lei n" 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o  

MUNICíPIO DE GOIANINHAIRN, pelo prazo de até 5 (CINCO) ANOS, sem prejuízo das multas  

previstas neste Edita1 e das demais penalidades legais, a licitante que:  

a) Não retirar a ordem de compra, quando convocada dentro do prazo de vigência do contrato;  
b) Apresentar documentação falsa;  
c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;  
d) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;  
e) Não mantiver a proposta;  
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

 
22.2 - Para fins de aplicação de penalidades, a autorização de compra, ordem de execução de serviço ou  

outro instrumento semelhante tem a mesma eficácia jurídica que o instrumento contratual, devendo  

consignar quais as sanções previstas em caso de falta na execução do contrato;  

22.3 - Nos casos em que a entrega do produto ou a prestação do serviço ocorrer de forma fracionada, a multa  

incidirá apenas sobre a parcela que estiver em atraso;  

22.4 - Atrasar injustificadamente a execução do objeto licitado, após o prazo preestabelecido neste Edital,  

sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:  
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; e  

b)2% (dois por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso,  

configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato.  
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23.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de  

documentação/proposta relativas ao presente Pregão, nem em relação às expectativas de contratações dela  
decorrentes;  

 
23.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para  
retirada no Setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de GoianinhalRN, pelo prazo de 30  

(trinta) dias. Findo este prazo os mesmos serão inutilizados.  

 
23.8 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu  

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a  

alteração não afetar a formulação das propostas.  

 
23.9 - O resultado e os demais atos passíveis de divulgação pertinentes a esta licitação serão divulgados no  

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN E/OU NO DIÁRIO  
OFICIAL DA UNIÃO E/OU DO ESTADO, dependendo a origem dos Recursos.  
 
23.10 - Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento.  

23.11 - Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a eventuais  

dúvidas de interpretação do presente Edital, poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro, no Setor de Licitações,  

localizado no Centro Administrativo do Município de GoianinhalRN, situado na RN 003, Km 56, n 096,  

Centro, Goianinha/RN  

 
23.13 - Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pelo Pregoeiro, tudo de  

conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e com os princípios gerais do direito.  

 
Goianinha (RN), 11 de dezembro de 2017.  

 
Mizael Galvão da Costa Júnior  

Pregoeiro Municipal  
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3.1. A disponibilidade de uma rede de postos credenciados que atendam em todas as locariõàde'~·  

mencionadas neste Termo de Referência é imprescindível ao atendimento destas atribuições, assegurando o  

deslocamento dos veículos em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte e outras regiões.   
3.2. A decisão na escolha por este modelo de contratação considera as vantagens decorrentes da  

melhor gestão e controle das despesas com a frota de veículos, gerando expectativas de redução de custos  

que envolvam abastecimento de veículos e monitoramento da frota, por meio de relatórios gerenciais e da  

possibilidade de definir parâmetros de utilização e restrições diferenciadas, relacionadas a veículos e  

usuários.   
3.3. Levando-se em consideração que não é permitido o transporte nos veículos de um tambor  

reserva de combustível para abastecer os veículos em transito quando necessário a deslocamento muito  

longos, e que não é satisfatória a contratação restrita apenas a um posto de combustível, torna-se necessário  

a contratação através de um empresa para realizar um gerenciamento do abastecimento com oferta ou  

disponibilidade de postos aptos a abastecer em toda malha rodoviária do Rio Grande do Norte e outras  

regiões.  

3.4. por tal motivo é adequado o uso do valor da taxa de administração como critério de julgamento.  

Não se trata, aliás de nenhuma inovação, já que tal sistemática tem sido rotineiramente empregada - sem  

qualquer critica sob este aspecto, friso - em licitações para contratação de serviços de gerenciamento em  

que o contratado não é o fornecedor direto do bem ou serviço final demandado pela administração.  

4. CRITERIO DE JULGAMENTO  
 

O preço do combustível a ser pago pelas Secretarias/Órgãos da Prefeitura  

Municipal de Goianinha, será o valor estabelecido ANP - Agência Nacional de  

Petróleo, Gás Naturais e Combustíveis, disponível em: http://www.anp.gov.br - base  

para preço médio da Capital do Estado, acrescida o maior desconto ofertado no  

momento do certame licitatório.  

* fonte: www.anp.gov.br (valor médio do Estado do Rio Grande do Norte, referência:dezembro/2017)  

4.1 - O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO GLOBAL, que será obtido através do uso  

da seguinte fórmula:  

VP = R$ 531.700,00 X (100 - DG)+ R$ 508.500,00 X (100 - DDS500)+ R$ 283.200,00 X (100 - DDS 1 O)  

 100  100  100  

+ R$ 12.760,00 X (100 - DET)+ R$ 74.975,00 X (100 - DGNV) X (1 - TA)  

 100  100  100  

Onde:  

VP - Valor da proposta que será o critério de classificação das propostas. Sendo a Classificação dos  

licitantes, do primeiro ao último, considerada em ordem crescentes dos valores "VP" propostos, ou seja,  

a proposta que tenha o "VP" de menor valor será a vencedora.  

DG -Desconto percentual oferecido pelo licitante para a Gasolina Comum (~0,01 % e <100%);  

DDS500 - Desconto percentual oferecido pelo licitante para o Óleo Diesel S500 (~0,01 % e <100%);  

DDSIO - Desconto percentual oferecido pelo licitante para o Óleo Diesel S10 (~0,01 % e <100%);  

DET - Desconto percentual oferecido pelo licitante para o Etanol Hidratado (~0,01 % e <100%);  

DGNV - Desconto percentual oferecido pelo licitante para Gás Natural Veicular (~0,01 % e <100%);  

TA - Taxa de Administração oferecida pelo licitante (~0%<1,68%).  
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Os postos credenciados deverão prestar os serviços de abastecimento, 07 (sete) dias por ~;nària'"  

das 06hOO às 21hOO, (devendo haver ao menos, 01 (um)posto com atendimento 24 (vinte e  

quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana) na área circunscrita da Área Preferencial para  

abastecimento.  

O credenciamento de novos postos, conforme a necessidade do Contratante, deverá ser efetivado  

pela Contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da datada solicitação, desde que os  

postos de combustíveis existentes, preencham os critérios necessários para tal credenciamento da  

CONTRATADA.   
3. As eventuais alterações ou mudança dos postos credenciados devem ser comunicadas  

imediatamente ao Contratante, via internet ou no sistema instalado pela empresa.   
3. Cada condutor deverá ter sua identificação validada através de senha durante a execução de  

qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela Contratada, sendo de  

responsabilidade da mesma a solução técnica que identifique o condutor do veículono a todo  

abastecimento e coíba, com agilidade e segurança, as eventuais utilizações não autorizadas.   
3. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do  

consumo de combustível, ficando claro que o Contratante não responde solidária ou  

subsidiariamente por esse pagamento.  

 

PREFEITURA  DE  

 

GOIANINHA  
COMPROMISSO COM O TRABALHO  

1
.  

2.  

9.  Sistema de Abastecimento  

1.O Contratante fornecerá à Contratada o cadastro completo e atualizado dos veículos, condutores  

e identificação das respectivas áreas que os mesmos estão alocados, contendo os seguintes dados:  

1. Tipo da frota (própria, locada ou convênio);  

2.  Prefixo;  

3.  Placas;  

4.  Marca;  

5.  Modelo;  

6.  Chassi;  

7.  Tipo de Combustível;  

8.  Ano de fabricação do veiculo;  

9. Lotação (Unidade e Código do Centro de Custo, se houver);  

10. Capacidade do tanque;  

11. Hodômetro;  

12. Nome, registro funcional e Unidade dos condutores;e,  

13. Base operacional da frota.  

14. O sistema tecnológico Integrado viabilizará o pagamento do abastecimento de combustíveis.  

15. Cada veículo terá um único cartão magnético ou micro processado.  
 

2. Cada condutor deverá ter sua identificação própria, validada por meio de senha durante a  

execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela  

Contratada,sendoderesponsabilidadedamesmaasoluçãoqueinibaouidentifique com agilidade e  

segurança as eventuais utilizações não autorizadas, bem como identifique as transações  

realizadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos.  

5.  O sistema contratado deverá permitir o bloqueio/ desbloqueio/ troca de senha deforma  

on-line e instantânea.  
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COMPROMISSO COM O TRABALHO  

tipo de combustível;  

valor total do abastecimento;  

valor unitário do abastecimento por litro  

quantidade em litros  

identificação do veiculo;  
 

h) O fornecimento para a Contratada do cadastro dos postos credenciados para a migração dos  
dados ao sistema do Contratante, com as seguintes informações:  

• Nome Fantasia;  

•
  •
  •
  •
  •
  

•  Razão Social;  

•  CNPJ;  

•  Inscrição Estadual;  

•  Endereço;  

•  Bairro;  

•  Cidade;  

•  Telefone;  

•  Fax;  

•  Contato;e,  

•  CEPo  

i) Garantia da segurança e integridade de todas as informações obtidas por ocasião dos  

abastecimentos realizados na rede credenciada.  

10. Relatórios  

1. A Contratada deverá disponibilizar acesso ao software de Gestão de Abastecimento;  
2. O Contratante deverá estabelecer o nível de permissão (consulta! administração)do acesso  

ao software de Gestão de Abastecimento para cada unidade, podendo um ou mais  
usuáriosteracessocompletoouparcialatodafrota,deacordocomsuasrespectivas  
responsabilidades;  

3. Os relatórios disponibilizados pela Contratada deverão conter, no mínimo, as seguintes  
informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços:  

4. Relaçãodosveículosporprefixo,placa,marca,modelo,tipodecombustível,anode  

fabricação, base da unidade administrativa e centro de custo, se houver;  

5. Histórico das operações realizadas pela frota contendo:  

6. Data;  

7. Hora;  

8. Identificação do estabelecimento;  

9. Identificação do condutor;  

10.Identificação do veículo(placas);  

11.Hodômetro do veículo no momento do abastecimento;  

7. Tipo de Combustível;  

8. Quantidade em litros adquiridos;  
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13. Preços Dos Combustíveis  
 

1. A Contratada disponibilizará, via internet ou outro meio eletrônico, informações  

quinzenais dos preços históricos dos consumos praticados nos postos que abasteceram a  

frota, em Reais (R$) por tipo de combustível, ordenados por município, e por valorem  

ordem crescente, identificando o posto de abastecimento com o respectivo endereço.   
1. O Contratante estabelecerá como parâmetro restritivo para utilização do cartão, o limite  

estabelecido do preço unitário médio do mês anterior ao da efetivação do abastecimento,  

por município onde está instalada a base operacional da frota, disponibilizado no endereço  

eletrônico: www.anp.gov.br da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e  

Biocombustíveis para os diversos tipos de combustíveis.   
1. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à vista de  

bomba.  

14. Segurança no Fornecimento  
 

1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões dos  

veículos e na ocorrência de situações adversas, tais como falta de energia elétrica,  

aContratadadeverádisponibilizarprocedimentocontingencial,atravésdeserviçode  

atendimento ao cliente. Este procedimento deve consistir na obtenção, por telefone,por  

parte da rede credenciada, do número da autorização de abastecimento a ser transcrito para  

formulário específico da Contratada, visando garantir a manutenção das informações  

necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e não comprometer a continuidade das  

atividades operacionais do Contratante.   
1. AContratadadeveráprestarsuportetécnicoatravésdeServiçodeAtendimentoao  

Cliente,portelefoneoulnternet,devendoterumacentraldeatendimentoquepermita  
aoContratanteoacessoatravésdeligaçãolocal,comatendiment024( vinteequatro) horas todos  
os dias do ano, não sendo aceito sistema de atendimento eletrônico.  

g) OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DACONTRATADA  

Para a prestação dos de Gerenciamento do Abastecimento de Veículos por postos credenciados, cabe à  

Contratada:  
 

1. Responsabilizar-seintegralmentepelosserviçoscontratados,emconformidadecomas  

especificações técnicas, nos termos da legislação vigente;  

2. Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do combustível,  

ficando claro que o Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esse  

pagamento;  

3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações  

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da  

licitação;  

4. Reparar,corrigir,remover,reconstruirousubstituir,àssuasexpensas,nototalouem parte, o objeto  

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou  

de materiais empregados;  

5. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelos danos causados diretamente ao Contratante ou  

 a  terceiros  decorrentesdesuaculpaoudolonaexecuçãodocontrato,nãoexcluindooureduzindo  

dessa responsabilidade, a fiscalização do Contratante em seu acompanhamento;  

6. Designar preposto na sede do Município do CONTRATANTE para representar a Contratada na  

execução do contrato,  

7. F ornecergratui tamenteoscartõesmagnéticosoucartões microprocessadosparacada  
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responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por  
prepostos designados. Para isso:  

 

PREFEITURA  DE  

  

GOIANINHA  
COMPROMISSO COM O TRABALHO  /  

1. A fiscalização do Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço;  
 

2. O Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados,de modo a assegurar o efetivo  

cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizara supervisão das  

atividades desenvolvidas pela Contratada, efetivando a avaliação periódica.  

j) DO ORÇAMENTO:  

Analisando o objeto de despesa do presente Processo, informamos que as mesmas possuem Dotação e  

Disponibilidade Financeira para o exercício do ano de 2017 e ocorrerá por conta da seguinte Dotação  

Orçamentária:  

UNIDADE  08.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL  

  

PROJETO  2.090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. RAB. E  

 ASSIST. SOCIAL  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01121  

  

UNIDADE  08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  

  

PROJETO  2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01029  

  

PROJETO  2.100- SERV DE CONVI VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01029  

  

PROJETO  2.103- PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- CREAS  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01029  

  

PROJETO  2.105 - MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01121  

  

PROJETO  2.106 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO IGDPBF  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01029  

  

PROJETO  2.108 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO IGDSU AS  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01029/01027  

  

PROJETO  2.110 - PISO BASICO FIXO - BF/CRAS  
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-.  UNIDADE  04.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E    
 ARRECADAÇÃO     
        

PROJETO  2.015 -MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E   
 ARRECADAÇÃO     

NAT. IDESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01000/01121     

        

UNIDADE  05.01 - SECo MUNIC. DE INFRAESTRUTURA    
        

PROJETO  2.016 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE    
 INFRAESTRUTURA    

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01000/01121     

        

PROJETO  2.020 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES   

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01000/01121     

        

UNIDADE  09.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E    
 ABASTECIMENTO    

PROJETO  2.112 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E   
 ABASTECIMENTO     

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01000/01121     

        

UNIDADE  10.01 - SECo MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E   
 TURISMO     

PROJETO  2.117-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE    
 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO    

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01000/01121     

        

UNIDADE  07.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESPORTE E   
 LAZER      
        

PROJETO  2.045 - MANUT. DA SECRET. DE EDUC, CULT, ESPORTE E LAZER   

NAT./DESPESA  33.90.30..,.. Material de Consumo    

FONTE  01001101121     
        

PROJETO  2.046 - MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE -    
 FUNDAMENTAL     

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01058       
        

PROJETO  2.072 - MANUT. DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -    
 INFANTIL     

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

GOIANINHA  
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NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

DESENVOLVIMENTO AMBIENT AL URBANISTICO  

FONTE  01000/01121  

k) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

Apresentar 01 (um) ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido(s) por  

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado (nesse caso com firma reconhecida), comprovando que a  

licitante fornece ou forneceu objeto pertinente e compatível com o deste Edital, tomando por base as  

especificações dos itens a serem licitados;  

I) PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  

O prazo para a assinatura do contrato é até de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da  

convocação, conforme art. 62 e 64 sem prejuízo das penalidades previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.  

m) PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:  

O objeto dessa licitação deverá ser entregue parceladamente e de acordo com a demanda da  

CONTRATANTE.  

n) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

J. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota  

fiscal/fatura relativa ao combustível demandado, acompanhada do Relatório de Produtos por  

Centro de Resultado, devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do  

contrato.  

2. Fornecidos os combustíveis solicitados, a CONTRATADA deverá encaminhar à  

CONTRATANTE, nota fiscal discriminando o tipo de combustível e o valor devido e as devidas  

certidões de regularidade fiscal  

3. Após recebida a nota fiscal/fatura, a CONTRATANTE examinará a conformidade e encaminhará  

à Unidade Financeira para pagamento mensal a contar do recebimento do material.  

4. O período de faturamento será mensal ao final do qual será apresentado a nota fiscal/fatura.  

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, APROVO o presente  

Termo de Referência e SOLICITO a realização do procedimento licitatório inerente.  

GoianinhalRN, 29 de Novembro de 2017.  

ROSIV AL V ALDEVINO CORDEIRO  

Assessor Técnico II  

Setor de Transportes  

Matrícula n". 137400-1  
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Estamos de acordo com as 
demais condições do edital e seus anexos.  

Atenciosamente,  

 ___________ de  _________________________________ de 201  

Diretor ou representante legal- RG/CPF  
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ANEXO IV  

 
MODELO DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DE MENOR  

 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° _/201_ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHAIRN  

 
 A empresa  , inscrita no CNPJ N°  

________________ , por intermédio de seu representante legal oCa) Sr.(a)  

_______________ , portadora da Carteira de Identidade N° e do  

CPF N° DECLARA, para fins do disposto no inciso "V" Art. 27 da Lei N° 8.666,  

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de  

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

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.  

 
 ________________ de  __________________________ de201  

 
Diretor ou representante legal - RG/CPF  

 
Centro Administrativo Pref. Rubens Lisboa  

Rodovia RN 003, km 053, nQ
 96, Centro, Goianinha/RN - CNPJ: 08.162.687/0001-73  

CEP: 59.173-000 Fone: (84) 3243-3900/3243-3926  



Página I 43  



ss) tt) uu) 
 
 PREFEITURA  DE  

GOIANINHA   
COMPROMISSO COM O TRABALHO  

 

ANEXO VI  

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  

 

 Pelo presente instrumento,  (razão social da empresa), situada  à Rua  

__ (endereço completo) , neste ato representada pelo _(cargo), __ (nome do responsável),  

___ (nacionalidade, estado civil, n° da carteira de identidade, órgão expedidor, data de emissão e n° do  

ClC), CREDENCIA o Sr. __ (nome do credenciado), __ (nacionalidade, estado civil, n° da carteira de  

identidade, órgão expedidor, data de emissão, e n° do ClC) , dando-lhe plenos poderes para, em nome  

desta empresa, dar entrada em documentação, formalizar propostas, dar lances, recorrer, desistir e tratar de  

todos os demais assuntos pertinentes à Licitação PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° _/201_ -  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHAIRN.  

 
 ___________ de  _______________________________ de 201  

 
Assinatura e identificação  

 
OBS.: Esta carta deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento.  
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ANEXO VIII  

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° _----'/201_ - PMGIRN  

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS _ ARP N° __ /201 __ PMGIRN  

 
 Aos  dias do mês de  do ano de 20l_, a PREFEITURA MUNICIPAL DE  

GOIANINHAlRN, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.184.442/0001-47, localizado no prédio sede situado na  

Rua Rodovia RN 003, Km 56, n 96, Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa, Centro, Goianinha/RN,  

representado neste ato por seu por seu Prefeito o Sr. , casado, servidor público, inscrito no  

CPFIMF sob o n" xxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n" lxxxxx - SSPIRN, residente e  

domiciliado , zona rural, GoianinhalRN, nos termos da Lei n° 10.520/2002 e de modo  

subsidiário, da Lei n" 8.666/93 e Decreto Municipal n" __ / __ , conforme a classificação da proposta  

apresentada no PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° _/201 __ PREFEITURA MUNICIPAL DE  

GOIANINHA/RN, homologado em _/_/201_, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme  

os seguintes termos:  

 
EMPRESA:   

CNPJIMFN°  I TELEFONE:  
ENDEREÇO:   

REPRESENTANTE LEGAL:   

RGN°:  I CPFIMF N°:  
 

 
 
- Com base no montante indicado na Fórmula contida no Item 4 do Termo de Referência (Anexo I).  

 
l-DOOBJETO  

 
1.1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE  

SISTEMA DE GEST ÃO, OBJETIV ANDO O GERENCIAMENTO E CONTROLE DO  

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHNRN,  

conforme quantidades estimadas e especificações técnicas do Edital do PREGÃO PRESENCIAL (SRP)  

supracitado.  

 
2 _ DA VALIDADE DOS PREÇOS  

 
2.1 _ Este Registro de Preços tem validade de até 12 (DOZE) MESES, contados da data da sua assinatura,  

incluídas eventuais prorrogações, com eficácia legal após a publicação no Diário Oficial dos Municípios do  

Estado do Rio Grande Do Norte (FEMURN), Diário Oficial da União (DOU) e demais meios, conforme  

exigido na legislação aplicável.  
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ANEXO IX  

MINUTA DE CONTRATO  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE  

UM LADO, O MUNICÍPIO DE GOIANINHAlRN, E, DO  

OUTRO LADO A EMPRESA , DE ACORDO  

COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR  

DESCRITAS:  

O MUNICIPIO DE GOIANINHA, inscrita no CNPJ sob o n°. 08.184.442/0001-47, sediada na Rua  

Luiz de Souza Miranda, n° 116 - Centro - Goianinha /RN - CEP: 59173-000, neste ato representado por seu  

Prefeito Constitucional, o Sr. Rudemberg Honório Lisboa, (Estado Civil), (Profissão), inscrito no  

CPFIMF sob o n" XXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n° XXXXXXXX - SSPIRN,  

residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXX, n° XXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXlXX,  

doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa , inscrita  

no CNPJIMF n°  , neste ato, representada por  

brasileiro(a), estado civil, profissão, inscrito no CPFIMF sob o n"  , portador da  

Carteira de Identidade n° , residente e domiciliado à  , __ , __ 1_,   
doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO, oriundo do Processo  

Administrativo n" __ /201_ referente ao PREGÃO PRESENCIA L (SRP) N° __ /201_, com  

fundamento na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666 de  

21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em suas redações atuais,  

passando o Edital, Anexos e a Proposta da CONTRATADA, independentemente de suas transcrições, a  

fazerem parte integrante e complementar deste Instrumento, no que couber, que se regerá pelas Cláusulas e  

condições seguintes:  

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 - O presente instrumento destina-se a contratação de empresa objetivando o  

_____________ , de acordo com as condições descritas no Edital do PREGÃO  

PRESENCIAL (SRP) N° __ /201_, partes integrantes deste Contrato, independentemente de qualquer  

transcrição.  

Parágrafo Primeiro - A contratação objeto deste Instrumento é celebrada com base no resultado,  

adjudicação e homologação do certame licitatório na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°  

__ /201_, Processo Administrativo n° __ /201_.  

Parágrafo Segundo - Integram e complementam este Termo de Contrato, no que não o contraria, o  

Edital do PREGÃO PRESENCIA L (SRP) N° __ /201_ e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA e  

demais documentos integrantes e constitutivos da licitação de que trata a cláusula anterior.  

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA  

2.1 - A justificativa desta contratação reside na exposição de motivos consignada no Anexo I -  

Termo de Referência do Edital de Licitação PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° __ /201_.  

CLAUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  
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UNIDADE  06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

  

PROJETO  2.023- MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01002/01121  

  

PROJETO  2.026- MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB - FIXO  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01064  

  

PROJETO  2.034- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-lI  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01002/01065  

  

PROJETO  2.028-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01002/01064  

  

PROJETO  2.030-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01002/01121  

  

PROJETO  2.037-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAC - MEDIA E ALTA  
 COMPLEXIDADE  

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01002/01065/01121  

UNIDADE  02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
  

PROJETO  2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01121  

  

PROJETO  2.007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA  
 CRIANÇAI ADOLECENTE  

NAT. IDESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01121  

  

UNIDADE  03.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
 PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
  

PROJETO  2.008 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,  
 PLANEJ AMENTO E FINANÇAS  

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01000/01121  

  

UNIDADE  04.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E  

Centro Administrativo Preto Rubens Lisboa   
Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro, Goianinha/RN - CNPJ: 08.162.687/0001-73  

CEP: 59.173-000 Fone: (84) 3243-3900/3243-3926  

Página I 51  



 

 
 PREFEITURA  DE  

 

~   

-   
 COMPROMISSO COM O TRABALHO  

t FIS3\--:J   

--...s;;- c'-'&  
 

  

   

,_ ~VJ  NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo  

FONTE  01001101015/01121/01025  

_..       

PROJETO  2.065 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE    

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01001101121/01015     
     

PROJETO  2.066 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR    

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01001/01121     
     

PROJETO  2.077 - MANUT. DO EJA    

NA T. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01001101015/0104611121    
     

PROJETO  2.081 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL    

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01001     
     

PROJETO  2.049 - MANUT. DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%    

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01019     
     

PROJETO  2.067 - MANUT. DO ENSINO INF PRE ESCOLA - FUNDEB 40%    

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01019     
     

PROJETO  2.069 - MANUT. DO ENSINO INF CRECHE - FUNDEB 40%    

NAT. /DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01019     
     

PROJETO  2.078 - MANUT. DO PEJA - FUNDEB 40%    

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01019     
     

PROJETO  2.083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA    

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01000/01121     
     

PROJETO  2.086 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES    

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01000/01121     
     

UNIDADE  11.01- SECo MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL    
 URBANÍSTICO     
     

PROJETO  2. 117-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE    
 DESENVOLVIMENTO AMBIENT AL URBANÍSTICO    

NAT./DESPESA  33.90.30 - Material de Consumo    

FONTE  01000/01121     

GOIANINHA  
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8.1.3. - A administração terá o prazo de até 15 (quinze) dias para realizar a liquidação da Nota FI  ~"  

apresentada pela CONTRATADA, que deverá ter o "atesto" pelo gestor do contrato da Secretaria Municipal  

de Infraestrutura/Transportes.  
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GOIANINHA  
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8.1.4. - O pagamento devido por conta do fornecimento/serviço realizado, será creditado na conta corrente da  

CONTRATADA, através de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o  

nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  

8.1.5.- É condição para o pagamento do valor constante da Nota FiscallFatura, a apresentação, no momento  

da liquidação da despesa, de prova de regularidade, devendo apresentar:   
a) Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela Receita  

Federal do Brasil;   
b) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica  

Federal;   
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União  

(Observação: ver Portaria RFBIPGFN n" 1.751, de 02/10/2014, que trata da Certidão de Débitos Relativos a  

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União);   
d) Para as empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte, a Certidão Negativa Conjuntiva  

para comprovar a regularidade junto à Secretaria de Estado da Tributação e Procuradoria Geral do Estado do  

Rio Grande do Norte;   
e) Para as empresas sediadas nos demais Estados, Certidão Negativa de Débitos emitida pela  

Secretaria de Tributação da sede da LICITANTE, ou outro documento que o substitua;  

f) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da LICITANTE.  

g) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, da sede da  

licitante pertinente ao seu ramo de atividade; e   
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação de inexistência de débitos  

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (conforme previsto na Lei n° 12.440/2011, que deu nova  

redação aos Arts. 27, IV, e 29, V, ambos da Lei n" 8.666/93, em sua redação atual).  

 
Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato  

da atestação, os itens fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.  

 
Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores  

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste contrato.  

 
Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de  

liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito a reajustamento de  

preços, atualização monetária ou outra penalidade ao CONTRATANTE.  

 
Parágrafo Quarto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA  

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira  

devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da  

parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM =lxNx VP  

Onde:  
EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga;  

I = Índice de atualização financeira  
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10.1 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, em sua  

redação atual, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das  

devidas justificativas, adequadas ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° __ /201_.  

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACRESCIMO OU SUPRESSÃO  

 
11.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do contrato  

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art.  

65, parágrafo 1 ° e 2° da Lei 8.666/93.  

 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas,  

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor ora  

contratado;  

 
Parágrafo Segundo - Nenhum acréscimo ou supressões poderá exceder o limite estabelecido nesta  

cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.  

 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 
12.1 - O atraso injustificado no fornecimento ou na execução dos serviços ou o descumprimento das  

obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA a multa de prevista no subitem 22 do  

Edital do PREGÃO PRESENCIA L (SRP) N° __ /201_.  

 
Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do  

CONTRA TANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do  

objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação  

oficial;  

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

do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto  

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA  

ressarcir a administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido  

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

 
Parágrafo Segundo - Pelos motivos que se reguem, principalmente, a CONTRATADA estará  

sujeita ás penalidades tratadas na condição anterior:  

a) Pelo atraso na entrega dos produtos em relação aos prazos propostos e aceitos;  

b) Pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações técnicas do edital e da proposta da  

licitante vencedora, dentro do prazo proposto;  

c) Pela recusa em substituir qualquer produto defeituoso que for rejeitado, caracterizada se a  

substituição não ocorrer no prazo estabelecido no Edital, contado da data da rejeição,  

devidamente notificada.  

d) Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior,  

devidamente justificado e aceito pela CONTRATADA ficará isenta das penalidades  

mencionadas.  

e) Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda ao cancelamento de sua  

inscrição no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE e no que couber, às demais  

penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93, em sua redação atual.  
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b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desd  
 conveniência para a Administração;  /'  

c) Judicial, nos termos da legislação;  

 
Parágrafo Segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização  

escrita e fundamentada da autoridade competente,  

Parágrafo Terceiro - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa do contratado, será este  

ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:  

I - devolução de garantia;   
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  

III - pagamento do custo da desmobilização.  

 
Parágrafo Quarto - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de  

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.  

Parágrafo Quinto - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida  

a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;   
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a  

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;   
IV - 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 o contratado ressarcir a Administração  

pelos prejuízos resultantes e após decorrido O prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

 
Parágrafo Sexto - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda  

desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente  

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  

 
Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do Parágrafo Quinto, poderão ser  

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no  

prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

 
Parágrafo Oitavo - A sanção estabelecida no inciso IV do Parágrafo Quinto é de competência  

exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa  

do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação  

ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

14.1 - Este contrato fica vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° __ /201_.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO NOME DA  
CONTRATADA.  

 
15.1 - A CONTRATADA não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome da  

CONTRATANTE ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação  

profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de  

imediata rescisão do presente contrato.  
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19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de GoianinhalRN, para dirimir as dúvidas ou contro  

resultantes da interpretação deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias  

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo firmadas.  

Goianinha (RN), _ de  _________ de 201_.  

CONTRATANTE  CONTRATADA  

TESTEMUNHAS: 

2)  
CPF~F:  ___________ _  

2)  _________________________ _  

CPF~F:  ____________  _  
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