
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX SEPT ROSADO  
RUA MANOEL JOAQUIM, 665, Centro, Gov. Dix Sept Rosado/RN CEP: 59790000 CNPJ: 08.349.094/0001-10   

Ref. 
PROCESSO Nº 41301/2020 

Pregão Eletrônico SRP N° 12/2020 
 
Senhores Licitantes e Interessados, 

 
Caso haja interesse na participação da presente licitação, solicitamos o envio desta ficha do edital, à Comissão 

Permanente de Licitação pelo Email: comissaolicitagov@gmail.com, caso não tenha retirado junto na Comissão 
Permanente de Licitação da  Prefeitura Municipal de Governador Dix sept Rosado. 

  
A não remessa dos mesmos exime a Administração e a Comissão de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
 

EMPRESA 
(razão social completa) 

 

CNPJ  

ENDEREÇO 
(completo)  

TELEFONE 
 

FAX 
 

PESSOA CONTATO 
 

E-MAIL 
 

 
Recebemos da Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept Rosado/RN, cópia do instrumento convocatório acima 

identificado, com encaminhamentos das Propostas de Preços. Exclusivamente por intermédio do sistema eletrônico do site: 
www.portalcompraspublicas.com.br. Para todas as empresas interessadas a partir de 04/05/2020 até o horário limite de 
10:00 horas (Horário de Brasília), do dia  14/05/2020  
 
DATA:_____/_____/_______  
 
 
ASSINATURA____________________________________________________ 
 

  

http://www.portalcompraspublicas.com.br/


 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Machado Aguiar, 88, Centro – Governador Dix Sept Rosado/RN 

PROCESSO Nº 41301/2020 
Pregão Eletrônico SRP Nº 12 /2020 

  

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Governador Dix sept Rosado-RN, designado pela Portaria nº 8/2020, de 31 

de janeiro de 2020, e de conformidade com as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002, os 

Decretos Federais nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e 7.892 de 24 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 4/2014 de 10 de 

janeiro de 2014; Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e 

subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes, torna público que estará 

realizando processo licitatório, através da modalidade “Pregão Eletrônico” NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do 

tipo Menor Preço Por Item, conforme o objeto e demais indicações a seguir, na forma consubstanciada nas cláusulas deste 

Edital e seus Anexos. 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para locação de Máquinas Agrícolas/Veículos 
Pesados, incluindo Operadores, manutenção, transporte, para execução de serviços de Recomposição de Diversos Trechos 
de Estradas Vicinais e Recuperação das passagens molhadas no município de Governador Dix-Sept Rosado., conforme 
especificações constantes do Anexo I, deste edital. 
  
JUSTIFICATIVA: A adequação de estradas rurais envolve um conjunto de práticas com a finalidade de recuperação, 
manutenção e conservação das estradas de terra, levando-se em consideração sua importância para o município, uma vez 
que a ligação entre zona urbana e às áreas agrícolas possui relativo peso nos processos econômicos das cidades (agricultura, 
pecuária, etc.) Tais serviços possuem como objetivo evitar a erosão da terra, a geração de conforto e segurança durante a 
trafegabilidade e a garantia de tráfego normal de veículos e estabilidade da base durante os períodos de chuva. Assim, tem-se 
a importância da execução de serviços de Recomposição de Diversas Estradas Vicinais no Município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN, com o objetivo de melhorar os níveis de conforto e segurança durante a trafegabilidade nas vias. Assim, com a 
recomposição do revestimento primário das estradas de Terra, pretende-se obter trechos com menor índice de acidentes e 
atravancamento de veículos, com análoga melhoria do fluxo e segurança. 
  
DATA: 14 de maio de 2020 (quinta-feira) às 11:15 horas (Horário de Brasília). 
 

INFORMAÇÕES: 

Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept Rosado-RN 

Comissão Permanente de Licitação 

Rua Machado Aguiar, 88, Centro, Governador Dix sept Rosado/RN. 

Fone/fax: (0xx84) 3328-3902 

E-mail: comissaolicitagov@gmail.com 

 



  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Machado Aguiar, 88, Centro – Governador Dix Sept Rosado/RN 

PROCESSO Nº 41301/2020 

Pregão Eletrônico SRP Nº 12/2020 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

CONDIÇÕES GERAIS DO Pregão Eletrônico 

1 – DO OBJETO, DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO 
1.1 – A presente licitação tem por objetivo Registro de preços para contratação de empresa especializada para locação de 
Máquinas Agrícolas/Veículos Pesados, incluindo Operadores, manutenção, transporte, para execução de serviços de 
Recomposição de Diversos Trechos de Estradas Vicinais e Recuperação das passagens molhadas no município de 
Governador Dix-Sept Rosado., conforme especificações constantes do ANEXO I, do presente certame licitatório. 
2 – DO EDITAL 
2.1. A Empresa interessada em participar desta Licitação terá que examinar o Edital e Anexos, disponíveis no Portal  
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
2.2. Alegações de desconhecimento das suas disposições não serão aceitas para justificar eventuais divergências ou erros 
existentes em seus Documentos de Habilitação ou na Proposta. 
2.3. Só terá valor legal para efeito do Processo Licitatório o Edital e Anexos disponibilizado conforme item 2.1, valendo as 
demais versões, inclusive a do sitio: www.portaldecompraspublicas.com.br., apenas como divulgação; 
2.4. Impugnação do Edital: 
2.4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar este Edital, desde que, com antecedência de até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, artigo 18, Dec. 5.450/2005; 
2.4.2. O envio deverá ser feito eletronicamente para o email: comissaolicitagov@gmail.com 
2.4.3. Caberá ao Pregoeiro e sua Equipe de apoio decidir sobre a petição interposta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da data do recebimento da petição, § 1º do artigo 18 do Decreto 5.450/2005; 
2.4.4. Quando acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste certame; 
2.4.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias 
úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do email: 
comissaolicitagov@gmail.com 
3– DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES 
3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - 
criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) do Portal de 
Compras Públicas. 
3.2. O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante da página 
eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br.  
3.3. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da LC 123/2006, e suas alterações 
pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno 
porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços. 
3.4. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no Pais, que seja 
especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 
seus Anexos; 
3.5. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 
respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas. 

3.6. E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 
3.7. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Publica ou impedida legalmente. 
3.8. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de uma corretora de 
mercadorias associada ao Portal de Compras Públicas, telefone: (61) 3120 3737 – ate horário fixado neste Edital para 
apresentação da proposta e inicio do pregão. 
3.9. A participação no pregão esta condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, ate o limite de 
horário previsto, e devera ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
3.9.1. Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as exigências do edital, bem como 
outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão junto ao Portal de Compras Públicas. 
3.9.2. Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação em conformidade com o ANEXO I 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


3.9.3. inserção no sistema do valor inicial de cada item e a respectiva marca do produto (digitando “produto sem marca” 
quando for o caso, ex. serviços). 
3.9.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, devera, 
quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica 
descritiva do objeto consoante com o modelo do Anexo I, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do 
desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006 e suas alterações pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014. 
4– DA DATA E HORARIO 
DATA: 14 de maio de 2020 (quinta-feira)  
HORÁRIO: 11:15 horas 
LOCAL: www.portalcompraspublicas.com.br 

OBSERVAÇÃO: Todos os horários estipulados neste edital obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília. 
5  DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
5.1 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preço, 
terá inicio a sessão publica do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro 
a avaliar a aceitabilidade das propostas; 
5.2 - Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, 
mesmo que antes do inicio da disputa de lances; 
5.3 - Durante o transcurso da sessão publica os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 
5.4 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação 
no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
5.5 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão de disputa continuara normal 
para os itens já em disputa. Sendo restabelecida a conexão o Pregão Eletrônico terá seu reinicio. 
5.6 - A etapa de lances da sessão publica será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo 
sistema eletrônico, apos o que transcorrera período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrera em um intervalo que 
poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos 
lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO). 
5.7 - Os itens para disputa ficarão no MÍNIMO 03 (três) minutos antes de serem colocados no estagio de FECHAMENTO 
RANDÔMICO. Devido a imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a 
ser ofertado, evitando assim, cálculos de ultima hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil; 
5.8 - Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão publica mediante encaminhamento de aviso de fechamento 
iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. 
Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta 
diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 
decidir sobre sua aceitação; 
5.9 - O sistema informara a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente apos o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, apos negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
5.10 - A sessão publica fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação ate o recebimento da 
documentação original dentro das condições dispostas no item; 
5.11 - Será informado no chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos; 
5.12 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender as exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, ate a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também 
nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
5.13 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado 
para a contratação; 
5.14 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de 
menor preço; 
5.15 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, e suas alterações pela Lei 
Complementar no  147 de 07 de agosto de 2014, o sistema aplicara os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Apos o 
desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia definido pela 
administração publica. 

6  DAS PROPOSTAS NO SISTEMA ELETRONICO  
6.1- O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências 
de habilitação previstas no edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
6.2 – Na ficha técnica devera, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as ESPECIFICACOES, MARCAS e quando 
for o caso, informar se a empresa e ME/EPP. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e as 
marcas dos produtos neste campo implicara na desclassificação da empresa, face a ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta; 

http://www.portalcompraspublicas.com.br/


6.3 - O objeto devera estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01; 
6.4 - Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de entrega das Propostas de Preços; 
6.5 - Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio do sistema sob 
pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferencia para o desempate, conforme 
estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014; 
7 - DA PROPOSTA ESCRITA 
A empresa vencedora, devera enviar em ate 05 (cinco) dias úteis, a documentação referente à habilitação e demais anexos, 
juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada 
em todas as folhas e a ultima assinada pelo Representante legal da empresa citado nos documentos de habilitação, de acordo 
com os dados abaixo:  
7.1 - A proposta de preço deverá conter a descrição detalhada dos bens ofertados, com a indicação do prazo de garantia e das 
características técnicas de cada um deles, acompanhada da marca e demais elementos informativos que permitam avaliar de 
forma indubitável a sua qualidade técnica; 
7.2 - Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de entrega das Propostas de Preços; 
7.3 - Os preços deverão incluir todas as despesas adicionais tais como: seguro e impostos em geral, que serão mantidos 
inalterados por toda execução do contrato, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise a 
ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de 
encargos fiscais; 
7.4 - Os preços deverão ser cotados de forma unitária em algarismos, conforme especificações constantes no ANEXO I, com 
valor total da Proposta em algarismo e por extenso; 
7.5 - No caso de divergência entre a discriminação do preço escrito em algarismo, e aquela expressa por extenso, será 
considerada, exclusivamente, a importância escrita por extenso para o respectivo item cotado; 
7.6 - É vedada a cotação de dois ou mais preços para os objetos constantes do(s) item(s), da planilha de preço, conforme 
especificações constantes no ANEXO I, pelo mesmo licitante, sob pena de desclassificação total da proposta, conforme o 
caso; 
7.7 - Em nenhuma hipótese será admitida cotação parcial em referencia ao quantitativo total dos materiais de cada item 
constantes da(s) planilha(s) conforme a especificação técnica do Objeto ANEXO I, requerido neste instrumento, ocasião em 
que serão desclassificadas as propostas que incorrerem neste ato, conforme o caso; 
7.8 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, pagamento, 
prazo ou qualquer condição que importe modificações dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar 
evidentes erros materiais ou omissões, alterações essas que serão avaliadas pelo pregoeiro. 
7.9 – É facultado ao pregoeiro a execução de diligencia no intuito de dirimir quaisquer duvidas surgidas na interpretação das 
propostas/documentos, vedada à inclusão de documentos que deveriam estar originariamente nos envelopes. 
7.10 -  Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislação em vigor; 
8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA ACEITABILIDADE 
8.1. A presente Licitação é do tipo MENOR PREÇO, sendo vencedora(s) a(s) Licitante(s) que ofertar(em) o MENOR PREÇO 
POR ITEM, conforme especificado neste Edital e seus Anexos, respeitadas as determinações legais previstas na Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 ; 
8.2. A licitante deverá limitar-se ao objeto desta, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 
condição não prevista neste edital; 
8.3. Serão analisadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e equipe técnica a correta discriminação dos bens ofertados verificando 
sua conformidade com o solicitado em Edital, assim como será avaliada a qualidade técnica dos bens ofertados. Após, será 
realizada a aceitação dos itens. 
8.4. A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do pregoeiro que 
comunicará às licitantes através do sistema eletrônico; 
8.5 Valores com mais de duas casas decimais para os centavos serão arredondados (para baixo) na etapa de aceitação. 
8.6. Se a proposta ou lance de menor valor não atender as especificações solicitadas, inclusive com relação à aceitabilidade 
do serviço, após parecer técnico do interessado na aquisição, ou então, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a habilitação do 
proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 
8.7. Ocorrendo situação a que se refere o subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
menor preço; 
8.8. Sendo aceitável a(s) oferta(s), será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela(s) Licitante(s) que a(s) tiver 
formulado; 
8.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente Vencedora; 
9 – DA HABILITAÇÃO 
A empresa vencedora do Pregão será comunicada, via chat, para enviar no prazo de 30(trinta) minutos, imediatamente após o 
encerramento da disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser 
encaminhados por e-mail: comissaolicitagov@gmail.com, com posterior encaminhamento do original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por 
parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização 



da licitação, para a Prefeitura Municipal de Governador Dix sept Rosado/RN, na Rua Manoel Joaquim, 665, Centro, 
Governador Dix sept Rosado/RN, CEP 59.790-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão. O não cumprimento do referido prazo acarretara a 
desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. Apos a conferencia dos documentos 
enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do item e aberto o prazo para 
manifestação de intenção de interposição de recurso; 
9.1. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
9.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: Prova de habilitação jurídica que far-se-á mediante apresentação dos seguintes documentos:  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social que comprove aptidão para desempenho do objeto do presente Pregão, 
devidamente registrado;  
c) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente do(s) sócio(s) ou proprietário(s); 
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 ou entidade competente.  
9.1.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) Comprovação de Capacitação Técnico-Operacional de aptidão para desempenho de atividade meio, pertinente e compatível 
com o objeto da licitação, demonstrada através de ATESTADO(S) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
sendo estes com firma reconhecida, demonstrando que a proponente já forneceu/executou materiais/serviços similares ou 
equivalentes, na forma do disposto no inciso II do caput do Artigo 30 e o seu Parágrafo 1°, da Lei 8.666/93. 
9.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial, expedita pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, com validade 
de 30 (trinta) dias, sendo que, as empresas sediadas em outros Estados, deverão apresentar documento hábil do Órgão 
Judiciário informando a quantidade de distribuidores; 
9.1.4 -REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Comprovação de Regularidade Fiscal que será efetuada mediante 
apresentação dos seguintes documentos com a devida validade regular do uso na data deste Certame:  
a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ (na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de 
agosto de 2011). 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Alvará, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame. 
c) Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, inclusive 
abrange as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, mediante da Certidão Negativa ou Positiva com efeito negativo de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União. 
d) Certidão Conjunta Negativa de Débito para com o Governo do Estado e Dívida Ativa do Estado do Domicílio da empresa 
proponente, conforme Resolução Interadministrativa nº. 001/2012-PGE/SET, para as empresas inscritas no Estado do Rio 
Grande do Norte. 
d.1) Certidão Negativa de débitos Estadual emitida pela Fazenda Estadual da sede do licitante, para as empresas inscritas em 
outros estados; 
d.2) Certidão Negativa de débitos quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado da sede da 
licitante, para as empresas inscritas em outros estados; 
d.3) Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, 
na forma da lei; 
e) Certidão Negativa de Débitos para com o Município do Domicílio da Empresa.  
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, em conformidade ao disposto da Lei nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, que altera o art. 29 da Lei 8.666/93. 
g) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
em conformidade ao disposto da Lei nº 8.036/90.  
9.1.5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
a) Declaração de que assume inteira e completa responsabilidade pela prestação dos serviços, nos prazos, forma e condições 
editalicios, sujeitos à fiscalização da Prefeitura Municipal de Governador Dix sept Rosado/RN; 
b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos, atuando 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, c/c a Lei Federal nº 
9.854/99; 
c) Declaração da licitante de que não existem fatos supervenientes impeditivos de sua participação na presente licitação, 
conforme determina o § 2º, art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93; 
d) Declaração de que está de pleno acordo com as cláusulas contratuais prevista na minuta da ata ou contrato anexa ao 
presente edital, a ser firmado com a Administração Pública Municipal. 
e) Declaração informando os dados pessoais do representante legal que assinará o Contrato, como: Nome completo, 
profissão, cargo que exerce na empresa, estado civil, endereço do domícilio, número do CPF e RG, bem como o  email e  o 
numero de telefone para contatos. 



9.1.6. Da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme § 1º art. 43 lei Complementar 
147/2014. Havendo necessidade a licitante poderá solicitar, por escrito, a prorrogação do prazo, por mais 05 (cinco) dias úteis. 
A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e nas demais leis referentes à matéria, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
9.2 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de 
Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As 
cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
9.3 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer 
esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento; 
9.4 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer 
pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação; 
9.5 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço 
referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e 
outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação 
deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente; 
9.6 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento 
das propostas; 
9.7. É essencial a participação/conexão de todos os licitantes participantes na sessão pública de aceitabilidade e habilitação, 
para que os mesmos tomem conhecimento do andamento do presente pregão; 
9.8.  A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará a licitante às sanções 
previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 
10 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
10.1. No dia e horário indicado, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, 
as quais devem estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas nos Anexos deste Edital; 
10.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou aparentemente inexeqüível o Pregoeiro 
poderá justificar, através do sistema e excluí-la; 
10.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
sendo o acompanhamento disponibilizado imediatamente; 
10.4. Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo 
Pregoeiro; 
10.5. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
Será considerada aceitável a proposta que: 
10.5.1. Atenda a todos os termos deste Edital; 
10.5.2. Contenha preço compatível com os praticados no mercado, dentro do estipulado conforme as disponibilidades 
orçamentárias da Prefeitura Municipal de Governador Dix sept Rosado/RN. 
10.6. Serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado pela 
licitante, não necessariamente lances menores que o menor lance registrado no sistema; 
10.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar; 
10.8. Sendo efetuado lance, aparentemente inexeqüível, o pregoeiro alertará a proponente, sobre o valor cotado para o 
respectivo item, através do sistema, podendo o mesmo ser confirmado pela proponente; 
10.9. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação das mesmas; 
10.10. Em caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá 
permanecer acessível aos licitantes para o envio dos lances, sendo possível o retorno do pregoeiro para atuação na etapa, 
sem prejuízo dos atos realizados; 
10.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa, no sistema eletrônico, aos participantes; 
10.12. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico 
às licitantes, após o que transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 
10.13. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o menor lance, através 
do sistema eletrônico, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação; 



10.14. O sistema aponta a licitante de MENOR PREÇO POR ITEM, depois do encerramento da etapa de lances, ou quando for 
o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
10.15. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte (Art.5º, Decreto 6.024/2007): 
10.15.1. Considera-se empate, aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço. Sendo a melhor oferta válida não ter sido 
apresentada por microempresas ou empresas de pequeno porte; 
10.15.2. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 
10.15.3. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no item acima, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
10.15.4. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão; 
10.16. Poderão, a critério do setor solicitante, ser exigidas amostras do material proposto pelo licitante classificado, 
provisoriamente, em 1º lugar, após o término da fase de lances. 
10.17 – Serão desclassificadas as propostas que: 
10.17.1 - Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições; 
10.17.2 - Apresentem valores manifestamente excessivos; 
10.17.3 - Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 
11 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA ACEITABILIDADE 
1.1. A presente Licitação é do tipo MENOR PREÇO, sendo vencedora(s) a(s) Licitante(s) que ofertar(em) o MENOR PREÇO 
POR ITEM, conforme especificado neste Edital e seus Anexos, respeitadas as determinações legais previstas na Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 ; 
11.2. A licitante deverá limitar-se ao objeto desta, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 
condição não prevista neste edital; 
11.3. Serão analisadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e equipe técnica a correta discriminação dos bens ofertados 
verificando sua conformidade com o solicitado em Edital, assim como será avaliada a qualidade técnica dos bens ofertados. 
Após, será realizada a aceitação dos itens. 
11.4. A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do pregoeiro que 
comunicará às licitantes através do sistema eletrônico; 
11.5 Valores com mais de duas casas decimais para os centavos serão arredondados (para baixo) na etapa de aceitação. 
11.6. Se a proposta ou lance de menor valor não atender as especificações solicitadas, inclusive com relação à aceitabilidade 
do serviço, após parecer técnico do interessado na aquisição, ou então, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a habilitação do 
proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 
11.7. Ocorrendo situação a que se refere o subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
menor preço; 
11.8. Sendo aceitável a(s) oferta(s), será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela(s) Licitante(s) que a(s) tiver 
formulado; 
11.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente Vencedora; 
12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  
12.1. As licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia, após aceitação da proposta, devendo apresentar 
sucintamente suas razões, exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios. A falta de manifestação 
imediata e motivada do licitante importará na decadência do recurso, sendo que, ao final da sessão pública, o pregoeiro 
informará os prazos legais para registro da razão do recurso para a licitante com intenção de recurso aceita e para os demais 
licitantes registrarem as contra-razões; 
12.2. A licitante dispõe do prazo de 03 (três) dias para apresentação dos recursos, sendo eles escritos por meio eletrônico, 
sendo disponibilizados a todos os participantes; 
12.3. As demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 03 (três) dias contados a partir do término do prazo do 
recorrente; 
12.4. A decisão do Pregoeiro será motivada e submetida à apreciação da autoridade competente, em 05 (cinco) dias úteis; 
12.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos que não sejam passíveis de aproveitamento; 
12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Governador Dix sept Rosado/RN, localizada na Rua Manoel Joaquim, 665, Centro – Governador Dix 
sept Rosado-RN. 
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso e a 
homologação é de responsabilidade da autoridade competente e será realizada após a adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor ou, quando houver recursos, após o devido julgamento. 



13.2. Quando houver recursos, assim que decididos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto a licitante 
vencedora. 
14- DO PROCEDIMENTO CARONA 
14.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração poderá aderir à Ata de Registro de Preços durante a sua 
vigência, mediante consulta prévia encaminhada a Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Governador Dix sept 
Rosado/RN, nos termos do art. 22, do Decreto Federal nº 7.892, de 24 de janeiro de 2013 e o Decreto Municipal nº 4/2014 de 
10/01/2014. 
14.2. Caberá a Prefeitura, beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação da Adesão solicitada pelo "Carona", desde que a adesão não venha a prejudicar as obrigações presentes e futuras 
assumidas com a PMGDR/RN. 
14.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos registrados na Ata de Registros de Preços, conforme o § 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 24 de Janeiro de 
2013 e o Decreto Municipal nº 4/2014 de 10/01/2014 
14.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo máximo de cada item registrado para o órgão gerenciador, independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 
14.5. A PMGDR somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação. 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
15.1. Farão parte da contratação, além da Ata, todos os demais anexos que compõem o presente Processo Licitatório, a 
saber: 
 Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo III – Minuta do Contrato. 
16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
16.1. As cláusulas e condições serão estabelecidas de acordo com a Minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo II deste 
Edital. 
17 – DA CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 
17.1. Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada para assinatura do contrato e a entregar, 
através de Nota de Empenho os objetos licitados, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital; 
17.2. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento da Ordem de Compra pela empresa contratada, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não 
atendam ao que foi licitado e às condições de recebimento e aceitação do (s) produto (s) constantes neste edital, e deverá ser 
substituído pelo fornecedor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município, sob pena de 
suspensão da empresa do direito de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente. 
18 – DO PAGAMENTO 
18.1 A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a 
Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou matriz; 
18.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Nota Fiscal/Fatura, 
desde que atendidas as exigências deste Edital, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA; 
18.3 No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, 
Estado e Município; 
18.4 Poderá ser deduzido da Nota Fiscal/Fatura o valor de multa aplicada; 
18.5 Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 
19 – DA REVISÃO DE PREÇOS 
19.1 A revisão dos preços dar-se-á, para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro ou a qualquer tempo, em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato, que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo a Prefeitura de Governador Dix sept Rosado/RN promover negociações junto aos fornecedores; 
19.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a 
Prefeitura de Governador Dix sept Rosado/RN deverá: 
19.2.1 Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
19.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
19.2.3 A revisão dos preços deverá ser devidamente justificada e acompanhada de documentos comprobatórios, a qual deverá 
ser aceita pela Prefeitura Municipal de Governador Dix sept Rosado/RN ou pela empresa/contratada; 
19.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Governador Dix sept Rosado/RN poderá: 
19.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 



20.1 – As despesas para a aquisição dos produtos objeto do presente certame são provenientes do Orçamento Geral para o 
exercício de 2020, do Município de Governador Dix sept Rosado/RN, com as dotações orçamentárias especificadas nas 
ordens de compra emitidas para as aquisições bem como descrito abaixo: 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02 .012 - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRASPORTE E URBANISM  

Ação: 2050 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo.  

Função: 15 - URBANISMO  

Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS  

Programa: 2013 - Gestão Administrativa da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo  

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo  

Região: 0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO  

 
21 – DAS PENALIDADES 
21.1 No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Prefeitura de Governador Dix 
sept Rosado/RN, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções: 
21.1.1 Advertência; 
21.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 
21.1.3 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a que se refere o art. 7 da Lei 
10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações 
legais, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
21.1.4 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, 
sendo a reabilitação concedida sempre que a Licitante ressarcir a Prefeitura de Governador Dix sept Rosado/RN pelos 
prejuízos. 
22 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como no 
Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
22.2 A presente Licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 
22.3 O Objeto da presente Licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no Parágrafo 1º, do Art. 65 da 
Lei 8.666/93 e Parágrafo 2º, inciso II do Art. 65. da Lei 9648/98; 
22.4 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e 
Proposta, desde que não contrariem a Legislação vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
22.5 Ocorrendo, em qualquer hipótese, a negativa do fornecimento do Objeto desta licitação por parte da LICITANTE 
VENCEDORA, o mesmo poderá ser adjudicado às Licitantes remanescentes, na ordem de classificação e de acordo com as 
Propostas apresentadas, sem prejuízo às demais sanções previstas em lei; 
22.6 Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente Edital, 
poderão ser solicitadas, por escrito, ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail: 
comissaolicitagov@gmail.com; 
22.7 No caso de ocorrência de feriado nacional, estadual ou municipal, ou de falta de expediente na Instituição, no dia previsto 
para a Abertura da Sessão Pública, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo 
horário; 
22.8 As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas, independente da 
condução ou resultado do Processo Licitatório; 
22.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento; 
22.10 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, nos regulamentos que 
vierem a ser adotados e, ainda, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis. 
22.11 O Foro competente para dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes é o da Comarca de Mossoró/RN. 
 

Governador Dix sept Rosado/RN, 30 de abril de 2020 
______________________________ 

José Eduardo Marques Rebouças 
Pregoeiro 

  



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Manoel Joaquim, 665, Centro – Governador Dix Sept Rosado/RN 

PROCESSO Nº 41301/2020  

Pregão Eletrônico SRP Nº 12/2020 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA  
  

I-OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS/VEÍCULOS PESADOS, INCLUINDO OPERADORES, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE, PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO 
DAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO. 
II- JUSTIFICATIVA: A adequação de estradas rurais envolve um conjunto de práticas com a finalidade de recuperação, 
manutenção e conservação das estradas de terra, levando-se em consideração sua importância para o município, uma vez 
que a ligação entre zona urbana e às áreas agrícolas possui relativo peso nos processos econômicos das cidades (agricultura, 
pecuária, etc.) Tais serviços possuem como objetivo evitar a erosão da terra, a geração de conforto e segurança durante a 
trafegabilidade e a garantia de tráfego normal de veículos e estabilidade da base durante os períodos de chuva. Assim, tem-se 
a importância da execução de serviços de Recomposição de Diversas Estradas Vicinais no Município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN, com o objetivo de melhorar os níveis de conforto e segurança durante a trafegabilidade nas vias. Assim, com a 
recomposição do revestimento primário das estradas de Terra, pretende-se obter trechos com menor índice de acidentes e 
atravancamento de veículos, com análoga melhoria do fluxo e segurança. 
III- PRODUTO(S) E ESPECIFICAÇÃO(ÕES) TECNICA(S): 
A aquisição e/ou serviços a serem oferecidos encontram-se discriminados e devidamente especificados a seguir:  

Item - Código - Descrição Unidade Quantidade 

1 - 0007867 - CAÇAMBA 6m³ - PARA SERVIÇOS DE ATERRAMENTO NOS PROJETOS 

DE ASSENTAMENTOS, TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA TERRAPLANAGEM EM 

DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS.  
Diária 720 

2 - 0007864 - TRATOR ESTEIRA - PARA DESMATAMENTO LIMPEZA E TRABALHO DE 

ESCARIFICAÇÃO EM PIÇARRARIA.  
Diária 120 

3 - 0007865 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 138 HP - PARA TRABALHO DE 

ESCAVAÇÕES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, ALEM DE ATUAR NO 

CARREGAMENTO DE CAMINHOES E OBRAS DE DRENAGENS DE GRANDE PORTE, 

NAS QUAIS AS MANILHAS QUE DEVEM SER IMPLANTADAS PARA DRENAGEM 

PLUVIAL SÃO TRANSPORTADAS POR ELA. REALIZAR CORTES DE ATÉ TRES 

METROS DE PROFUNDIDADE, FICANDO NUMA COTA SUPERIOR AO CAMINHÃO 

BASCULANTE COM O MINIMO DE DESLOCAMENTO POSSÍVEL.  

HR  920 

4 - 0007866 - MOTONIVELADORA - A GRANDE DEMANDA NO QUE SE REFERE A 

NIVELAMENTO DE TERRENOS, COMPACTAR AREAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU 

SERVIÇO DE TERRAPLANGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, ENTRE 

OUTROS.  

HR  720 

5 - 0007870 - CAMINHÃO PIPA DE 10.000 LITROS - PARA AGUAMENTOS DE 

ESTRADAS VICINAIS NO PROCESSO DE TERRAPLANAGEM GERANDO UM MELHOR 

RESULTADO NO SERVIÇO, ALÉM DE EVITAR TRANSTORNO A POPULAÇÃO LOCAL 

POR CAUSA DA POEIRA.  

Diária 120 

6 - 0007999 - Rolo compactador vibratório, com peso operacional de no mínimo 11 toneladas, 

com potência mínima de 120 hp ou superior, equipado com cilindro liso e o kit para de carneiro 

com ou sem tração, com sistema vibratório de amplitudes alta e baixa.  
HR  720 

7 - 0007868 - PÁ CARREGADEIRA 125 HP - NA REALIZAÇÃO DO CARREGAMENTO 

DE OBJETOS, AREIA, ARISCO, ENTRE OUTROS. É TAMBEM UTILIZADA NA 

ESCAVAÇÃO DE TERRENOS E TERRAPLANAGEM.  
HR  720 

8 - 0007869 - RETRO ESCAVADEIRA - PARA REALIZAR TRABALHOS DE ABERTURA 

DE VALETAS, LEVANTAMENTO DE CARGAS, ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO, 

MAS TAMBEM PODEM SE DESLOCAR EM VELOCIDADES MAIS ALTAS EM UMA 

GRANDE VARIEDADE DE APLICAÇÕES.  

HR  720 

 
 TODAS AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, SERÁ POR CONTA DA 

CONTRATANTE. 

 TODAS AS DESPESAS COM OPERADOR, MOTORISTA ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, BEM COMO TUDO QUE FOR 

NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS, SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA 



IV- METODO DE SELEÇÃO E CRITERIOS DE AVALIAÇÃO: 
À luz da Lei nº 10.520/02, para efeito da concretização da formação da ata de registro de preços do objeto do presente Termo, 
será utilizado procedimento licitatório na modalidade "Pregão", na forma "Eletrônica", com modo de avaliação das propostas 
pautado no critério do "menor preço". 
V- CONDIÇÕES E LOCALDE ENTREGA: 
A empresa receberá através de fax, e-mail, ou pessoalmente esta Ordem de Execução, e terá um prazo máximo de 10 (dez) 
dias para efetuar a entrega dos produtos e/ou serviços, constantes da ordem de compra e /ou serviço.O fornecimento e/ou 
prestação de serviços dos itens ou lotes componentes do objeto da presente licitação será efetuado, parceladamente, à 
medida das necessidades da PMGDR, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado a partir da data de cada pedido e entregue 
na Sede da Prefeitura Municipal de Governador Dix sept Rosado/RN, localizada na Rua Manoel Joaquim, 665, Centro, de 
acordo com as quantidades e especificações constantes na Ordem de Compra e/ou serviços, sendo a documentação 
devidamente conferida pelo Gestor de Contrato e/ou Ata de Registro de Preços. 
O não fornecimento dos produtos será motivo de aplicação das penalidades previstas no edital. 
VI- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA DESPESA: 
O pagamento será efetuado em sua totalidade no prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da data de entrega e/ou 
prestação de serviços de cada parcela do objeto, mediante apresentação da nota fiscal discriminativa devidamente conferida e 
atestada pelo Gestor de Contrato e/ou Ata de Registro de Preços, acompanhada das Certidões que comprove a regularidade 
Fiscal e Trabalhista da Empresa, mediante emissão de ordem bancária para crédito na conta corrente do fornecedor. 
VII – UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 
O recursos para cobrir as despesas decorrentes das aquisições e/ou Prestações de Serviços futuras do objeto desta licitação 
serão consignados no Orçamento do Município do exercício 2020, mediante as classificações funcionais programáticas 
especificas para o objeto das Secretarias solicitantes a serem informadas quando das solicitações das Ordens de Compras 
e/ou Serviços. 
   

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02 .012 - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRASPORTE E URBANISM  

Ação: 2050 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo.  

Função: 15 - URBANISMO  

Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS  

Programa: 2013 - Gestão Administrativa da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo  

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo  

Região: 0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO  

 
VIII- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
A Contratada obriga-se a: 
 
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das 
especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 
 
Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da 
relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 
 
Comunicar à Administração, 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; 
 
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 



 
Responsabilizar-se pelas despesas de operador, motorista, manutenção, transporte, alimentação e outros que venham 
aparecer na realização dos serviços. 
 
 
IX- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
A Contratante obriga-se a: 
 
Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  
 
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado; 
 
Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
Responsabilizar-se pelas despesas pelo combustível, para a realização dos serviços. 
 
X- MEDIDAS ACAUTELADORAS: 
 
Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, 
motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação 
 
XI- CONTROLE DA EXECUÇÃO: 
 
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  
 
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
XII- AVALIÇÃO DOS CUSTOS: 
 
O custo estimado total da presente contratação é de R$ 1.278.890,80 (um milhão duzentos e setenta e oito mil oitocentos e 
noventa reais e oitenta centavos). 
 
O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em 
orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consultas. 
 
XIII- DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no 
Edital. 
 
XIV- PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato ou Ata de Registro de Preços. 
 

Governador Dix sept Rosado/RN, 30 de abril de 2020. 
 

_______________________________ 
José Eduardo Marques Rebouças 

PREGOEIRO 



  
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Manoel Joaquim, 665, Centro – Governador Dix Sept Rosado/RN 

PROCESSO Nº 41301/2020  
Pregão Eletrônico SRP Nº 12/2020 

 
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pela presente Ata de Registro de Preços (ARP), de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE  GOVERNADOR 

DIX SEPT ROSADO/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 08.349.094/0001-10, sediado na 
Rua Manoel Joaquim, 665,  Centro, neste Município, representada neste ato por seu Prefeito Constitucional o Sr. ANTONIO 
FREIRE DE SOUZA FILHO, brasileiro, casado, inscrito no RG 1.175.845 SSP/RN e portador do CPF sob o nº 761.266.254-04, 
residente e domiciliada na Rua Raimunda Dias, 185, neste Município, doravante denominado ORGÃO GESTOR, e de outro 
lado a empresa __________________, CNPJ/MF nº --------------------, com sede na -----------------------------------------------------------
--, neste ato representada pelo Sr.(a) ------------------------------, CPF nº --------------------- e RG -----------------, residente e 
domiciliado a --------------------------------------------, adjudicatária do Pregão Eletrônico SRP Nº 12, doravante denominada 
CREDOR, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei 
Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:  
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS/VEÍCULOS PESADOS, INCLUINDO OPERADORES, MANUTENÇÃO, 
TRANSPORTE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS 
VICINAIS E RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO., em 
conformidade com as especificações contidas nesta ata e na proposta apresentada na licitação, que integram este 
instrumento.  
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
2.1. A presente Ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.  
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS: 
3.1. A Secretaria solicitara ao Departamento de Compras os serviços registrados, e este emitirá Ordem de Execução à 
empresa detentora da Ata.  
3.2. A empresa receberá através de fax, e-mail, ou pessoalmente esta Ordem de Execução, e terá um prazo de 10 (dez) dias 
para efetuar a entrega dos produtos e/ou serviços, constantes da ordem de compra e/ou serviço.  
3.3 . O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo se a entrega 
deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento; 
3.4. A cada serviço ou material fornecido deverá ser emitida a Nota Fiscal correspondente. 
3.5. O não fornecimento dos produtos, será motivo de aplicação das penalidades previstas no edital.  
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO: 
4.1. Os preços registrados são os seguintes: 

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR UNITARIO 

O pagamento será realizado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação de nota 
fiscal, e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega. 
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS OBJETOS: 
5.1. Os serviços e/ou aquisições serão atestados, através de pessoa responsável da Secretaria requisitante, atestando na 
Nota Fiscal o recebimento dos objetos.  
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS: 
6.1. Os preços dos Objetos incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de 
obra.  
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES: 
7.1. DO CREDOR: 
7.1.1 - Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos materiais, ocasionados ao ORGÃO GESTOR, ou a terceiros, decorrentes 
da execução dos serviços e que resultem em pagamento de indenizações ou reparos; 
7.1.2 - Credenciar preposto para solucionar os problemas inerentes à execução dos serviços contratados e com plenos 
poderes para a adoção de providências necessárias ao cumprimento do Contrato; 
7.1.3 – fornecer, os itens constantes de cada pedido e/ou prestação de serviços de acordo com as especificações e 
quantidades constantes nesta presente ARP; 
7.1.4 – substituir, imediatamente, qualquer dos itens que se apresentar com qualquer defeito, durante a vigência contratual;  
7.1.5 - Cumprir rigorosamente o calendário da aquisição e/ou prestação dos serviços ora contratados, na forma, prazo e 
condições estabelecidas pelo ORGÃO GESTOR 



7.1.6 - Manter durante o período de execução da ARP, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS e a Justiça do 
Trabalho, apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas nesta licitação; 
7.1.7 - Comunicar ao ORGÃO GESTOR qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos objetos contratados; 
7.1.8. Manter durante o período contratual as mesmas condições de habilitação;  
7.2 – DO ORGÃO GESTOR: 
7.2.1 - Efetuar o pagamento ao CREDOR, observando os prazos preestabelecidos, no Edital, bem como controlar o estrito 
cumprimento das obrigações contratuais; 
7.2.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução desta ARP. 
7.2.3 - Fornecer ao CREDOR todas as condições necessárias para o efetivo desenvolvimento da aquisição e/ou serviços ora 
contratados; 
7.2.4 - Fiscalizar e acompanhar o fornecimento e/ou execução dos serviços a serem desenvolvidos pelo CREDOR; 
7.2.5 - Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços; 
7.2.6 - Efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: 
8.1. O Contratado reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93.  
8.2. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo ORGÃO GESTOR, a qualquer tempo, 
mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias ao CREDOR, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos 
incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.  
8.3. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.  
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES: 
9.1. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos materiais, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado;  
9.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e 
contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou 
Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de fraude ou falha a execução do contrato;  
9.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus 
efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, 
nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
9.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
9.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao 
licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
10.1 - A revisão dos preços dar-se-á, para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro da Ata, ou a qualquer tempo, em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato, que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo a Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado promover negociações junto aos fornecedores, conforme 
determinação do artigo 17 ao 19, do Decreto nº 7.892, de 24 de janeiro de 2013; 
10.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a 
Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado deverá: 
10.2.1 Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
10.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
10.4 - A revisão dos preços deverá ser devidamente justificada e acompanhada de documentos comprobatórios, os quais 
serão analisados de acordo com o que estabelece o Art. 65, em seu inciso II, alínea “d”, e poderá ser aceita pela Prefeitura de 
Governador Dix Sept Rosado ou pela empresa/credora; 
10.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado poderá: 
10.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
10.6 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado/RN revogará a Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO: 

11.1 - O disposto na presente Ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no 
Edital do Pregão Eletrônico, para registro de Preços, Nº 12, NO PROCESSO Nº 41301, observadas as disposições do 
Decreto Federal n° 7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 4/2014 de 10/01/2014, da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores e, ainda as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS PROCEDIMENTOS DA CARONA:  
12.1- Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração poderá aderir à Ata de Registro de Preços durante a sua 
vigência, mediante consulta prévia encaminhada a Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept 
Rosado/RN, nos termos do art. 22, do Decreto nº 7.892, de 24 de janeiro de 2013 e o Decreto Municipal nº 4/2014 de 
10/01/2014. 



12.2- Caberá a Prefeitura, beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação da Adesão solicitada pelo "Carona", desde que a adesão não venha a prejudicar as obrigações presentes e futuras 
assumidas com a PMGDR/RN. 
12.3- As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, conforme o § 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 24 de janeiro de 
2013 e o Decreto Municipal nº 4/2014 de 10/01/2014. 
12.4- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo máximo de cada item registrado para o órgão gerenciador, independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 
12.5- A PMGDR somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
13.1- Ocorrendo, em qualquer hipótese, a negativa do fornecimento do Objeto desta licitação por parte da LICITANTE 
VENCEDORA, o mesmo poderá ser adjudicado às Licitantes remanescentes, na ordem de classificação e de acordo com as 
Propostas apresentadas, sem prejuízo às sanções previstas em lei; 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:  
14.1- As partes elegem o Foro da Comarca de Mossoró/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir as questões judiciais provenientes da presente ARP. 

Governador Dix Sept Rosado/RN, _____ de __________ de ____. 
  
 

____________________________________ 
ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
  

 
__________________________ 

P/ CREDOR 

TE S T E M U N H A S: 
 
1ª) __________________________________________ 
NOME  

CPF Nº _________________-____ 

2ª) __________________________________________ 
NOME 
CPF Nº _________________-____  

  



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Manoel Joaquim, 665, Centro – Governador Dix Sept Rosado/RN 

PROCESSO Nº 41301/2020  

Pregão Eletrônico SRP Nº 12/2020 

ANEXO III 
 

CONTRATO Nº _______ 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

Contrato referente REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS/VEÍCULOS PESADOS, INCLUINDO 
OPERADORES, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE, 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DE 
ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DAS 
PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO., firmam de um 
lado a Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept 
Rosado/RN; do outro lado a empresa 
_________________, na forma e condições abaixo 
estabelecidas.  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO/RN, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ/MF nº 08.349.094/0001-10, sediado na Rua Machado Aguiar,88,  Centro, neste Município, 

representada neste ato por seu Prefeito Constitucional o Sr. ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO, brasileiro, 

casado, portador do CPF sob o nº 761.266.254-04, residente e domiciliado na Rua Raimunda Dias, 185, neste Municipio edo 

outro lado a empresa ___________________, inscrita no CNPJ/MF nº _________, sediada à Rua ___________________, nº 

____, ___________, representada neste ato por ____________________, brasileiro, _______, ____________, portador da 

Cédula de Identidade nº _____________, inscrito no CPF nº _______________, doravante denominados simplesmente 

CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, resolvem firmar o presente Termo de Contrato, regido no que couber, 

pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes e pelas cláusulas e condições abaixo 

estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS/VEÍCULOS PESADOS, INCLUINDO OPERADORES, 
MANUTENÇÃO, TRANSPORTE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DE 
ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT 
ROSADO., conforme anexo I. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL: 
2.1 - A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, adjudicação e homologação da Licitação – 
Pregão Eletrônico n.º 12 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
3.1 - Integram e complementam este termo de contrato, no que não o contrariem, o ato convocatório, a proposta da contratada 
e demais documentos integrantes e constitutivos da licitação de que trata a cláusula anterior. 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato no presente exercício,  serão consignadas no Orçamento do 
Município do exercício 2020 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR: 
5.1 - Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R$ ________ (valor por extenso). 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
6.1 - O fornecimento e/ou prestação de serviços dos itens componentes do objeto do presente contrato será efetuado, 
parceladamente, à medida das necessidades da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado a partir data de 



cada pedido e entregue na sede da Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept Rosado/RN, localizada na Rua Machado de 
Aguiar, 88, Centro, de acordo com as quantidades e especificações constantes do Anexo I, sendo a documentação 
devidamente conferida e atestada pelo Gestor de Contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  
7.1 - Da Contratada: 
7.1.1 – fornecer, os itens constantes de cada pedido e/ou prestação de serviços de acordo com as especificações e 
quantidades constantes no Anexo I do presente contrato; 
7.1.2 – substituir, imediatamente, qualquer dos itens constantes do Anexo I que se apresentar com qualquer defeito, durante a 
vigência contratual;  
7.1.3 – fornecer sempre que solicitado durante toda a execução do contrato todas as condições exigidas para sua habilitação e 
qualificação exigidas na formalização do contrato, conforme prevê o inciso XIII, do artigo 55, do Regramento Licitatório;  
7.2 - Da Contratante: 
7.2.1 - efetuar o pagamento mediante apresentação da documentação fiscal, devidamente certificada pelo Gestor de Contrato; 
e 
7.2.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato. 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA: 
8.1 - Este Contrato terá vigência após a data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato em local de acesso ao 
público no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte- FEMURN. 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
9.1 – Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de judicial ou extrajudicial, nas situações previstas nos 
incisos I a XVIII, do artigo 78, da Lei 8.666/93 em sua atual redação e especialmente quando a empresa adjudicatária: 
a) atrasar injustificadamente a entrega e/ou prestação de serviços do objeto licitado, após 10 (dez) dias, do prazo 
preestabelecido na Cláusula Sexta deste instrumento contratual. 
b) falir ou dissolver-se; e 
c) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a expressa anuência da Prefeitura Municipal 
de Governador Dix Sept Rosado. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO: 
10.1 - A aceitação do objeto e/ou prestação de serviços desta licitação somente será efetivada após ter sido considerado 
satisfatório, pelo Gestor do Contrato, designado especialmente para este fim, ficando a empresa fornecedora e/ou prestadora 
obrigada a substituí-lo sempre que ocorrer falha, imediatamente à reclamação. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO: 
11.1 - O pagamento será efetuado em sua totalidade no prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da data de entrega e/ou 
prestação de serviços de cada parcela do objeto, mediante apresentação da nota fiscal discriminativa devidamente conferida e 
atestada pelo Gestor de Contrato. 
11.2 - Os preços são fixos e irreajustáveis, salvo nas situações em que houve majoração nos componentes do objeto com 
reflexos oficialmente demonstrado pela contratada e em justificadas condições capazes de comprometer o seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1 - O atraso injustificado na entrega e/ou prestação de serviços do objeto licitado após o prazo preestabelecido no item 6.1, 
do presente contrato, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir: 
a) 0,5% (três décimos por cento) por dia de atraso, a partir do 2° (segundo) dia e até no máximo o 5° (quinto) dia; e 
b) 2% (dois por cento) a partir de 5° (quinto) dia, até o 10° (décimo) dia de atraso, configurando-se após esse prazo a 
inexecução do contrato. 
12.2 - As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor da parcela em atraso e serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela PREFEITURA ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
12.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as seguintes sanções: 
a) omissis; 
b) Multa por atraso após o 10° (décimo) dia do prazo previsto na alínea “b”, do item 12.1, no percentual de 20% (vinte por 
cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por período não 
superior a 05 (cinco) anos; e 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
Parágrafo Único: a aplicação da sanção prevista na alínea “c”, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das 
alíneas “d” e “e”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto 
licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa 
prévia do interessado, no prazo de dez (10) dias úteis. 
12.4 - Ocorrendo a inexecução de que trata o item 12.3 reserva-se ao órgão requisitante o direito de acatar a oferta que se 
apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Governador Dix 
Sept Rosado que adotará as medidas cabíveis. 
12.5 - A segunda adjudicatária, na ocorrência da hipótese prevista no item acima, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 



12.6 - A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula é de competência exclusiva do Prefeito Municipal de Governador 
Dix Sept Rosado. 
12.7 - A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula é de competência exclusiva do Exmo. Sr. Prefeito do Município de 
Governador Dix Sept Rosado/RN. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES: 
13.1 - Face ao disposto no § 1º, do art. 65, da Lei n.º 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, a quantidade de que trata este 
contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial do contrato, com a 
devida atualização. 
13.2 - Os casos omissos serão resolvidos consoante rege a Lei n.º 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de Julho de 
2002, o Decreto Federal n 0 3.555/00, de conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e com os 
princípios gerais do direito. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 
14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas deste 
Contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
14.2 - E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente 
contrato em 03 (três) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo 
identificadas. 

Governador Dix Sept Rosado/RN, _____ de __________ de ____. 
  
 

____________________________________ 

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

__________________________ 

P/ CONTRATADA 

 
T E S T E M U N H A S: 
1ª) ___________________________________ 
NOME  

CPF Nº _________________-____ 
 
2ª) ___________________________________ 

NOME 
CPF Nº _________________-____ 

 
 
 
 

  
 


