ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
PALÁCIO FRANCISCO GERMANO FILHO
RUA MANOEL NOBRE, 49 - CENTRO - (84) 3373-2001
CEP: 59830-000 - RODOLFO FERNANDES/RN
PMRODOLFOFERNAND@UOL.COM.BR
CNPJ: 08.153.819/0001-09

EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N° 0015/2021 PE
Processo Administrativo Nº 0055/2021
O Município de Rodolfo Fernandes/RN inscrito no CNPJ/MF: 08.153.819/0001-09, através de
seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 052 de 12 de janeiro de 2021 e sua Equipe de Apoio
instituído pela Portaria nº 061 de 18 de janeiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados
que na forma da Lei nº nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de
23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06
de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital, fará realizar Processo Licitatório Sistema de Registro de
Preços (SRP), modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço, conforme condição que
trata do objeto, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 31 de agosto de 2021; 08:00 (Horário de
Brasília-DF)
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 15/09/2021; 09:00 horas (horário de
Brasília-DF)
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15/09/2021; 09:00 horas (horário de
Brasília-DF)
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item.
MODO DE DISPUTA: Aberto
FORNECIMENTO: Parcelado, conforme cronograma instituído pela Secretaria de
Solicitante.
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1 – DO OBJETO
1.1.O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço
para aquisição futura e parcelada de materiais de expediente destinado as ações
administrativas do município de Rodolfo Fernandes/RN. conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no Termo de Referencia:
1.2. A licitação será dividida em Itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos item forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
966 - 3 . 3002 . 10 . 305 . 32 . 2.47 . 0 . 339030 Material de Consumo
1323 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.43 . 0 . 339030 Material de Consumo
1271 - 3 . 3002 . 10 . 122 . 20 . 2.38 . 0 . 339030 Material de Consumo
1427 - 3 . 3002 . 10 . 122 . 20 . 2.38 . 0 . 339030 Material de Consumo
885 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.39 . 0 . 339030 Material de Consumo
893 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.41 . 0 . 339030 Material de Consumo
892 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.41 . 0 . 339030 Material de Consumo
1314 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.42 . 0 . 339030 Material de Consumo
899 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.42 . 0 . 339030 Material de Consumo
914 - 3 . 3002 . 10 . 302 . 15 . 2.45 . 0 . 339030 Material de Consumo
835 - 2 . 2013 . 27 . 812 . 2 . 2.34 . 0 . 339030 Material de Consumo
1183 - 2 . 2013 . 27 . 812 . 2 . 2.34 . 0 . 449030 Material de Consumo
766 - 2 . 2006 . 12 . 122 . 2 . 2.7 . 0 . 339030 Material de Consumo
1058 - 2 . 2006 . 12 . 361 . 3 . 2.13 . 0 . 339030 Material de Consumo
789 - 2 . 2006 . 12 . 361 . 3 . 2.13 . 0 . 339030 Material de Consumo
778 - 2 . 2006 . 12 . 361 . 3 . 2.12 . 0 . 339030 Material de Consumo
804 - 2 . 2006 . 12 . 365 . 3 . 2.17 . 0 . 339030 Material de Consumo
813 - 2 . 2006 . 12 . 365 . 3 . 2.18 . 0 . 339030 Material de Consumo
812 - 2 . 2006 . 12 . 365 . 3 . 2.18 . 0 . 339030 Material de Consumo
748 - 2 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339030 Material de Consumo
803 - 2 . 2008 . 20 . 122 . 9 . 2.25 . 0 . 339030 Material de Consumo
1111 - 2 . 2008 . 20 . 608 . 9 . 1.9 . 0 . 339030 Material de Consumo
1261 - 2 . 2014 . 13 . 695 . 13 . 2.65 . 0 . 339030 Material de Consumo
846 - 2 . 2014 . 13 . 122 . 13 . 2.35 . 0 . 339030 Material de Consumo
823 - 2 . 2015 . 4 . 122 . 17 . 2.36 . 0 . 339030 Material de Consumo
783 - 2 . 2007 . 15 . 451 . 4 . 2.23 . 0 . 339030 Material de Consumo
736 - 2 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 339030 Material de Consumo
856 - 4 . 4002 . 8 . 244 . 30 . 2.52 . 0 . 339030 Material de Consumo
857 - 4 . 4002 . 8 . 244 . 30 . 2.52 . 0 . 339030 Material de Consumo
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3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
3.3

É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que
esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à
Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o
recebimento das propostas.
3.6

O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto
à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela
Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil
(ANEXO 04) e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone
ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser
identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame,
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela
utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento
operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04
3.7
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração
constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta
inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime
ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade
do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

Pagina 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
PALÁCIO FRANCISCO GERMANO FILHO
RUA MANOEL NOBRE, 49 - CENTRO - (84) 3373-2001
CEP: 59830-000 - RODOLFO FERNANDES/RN
PMRODOLFOFERNAND@UOL.COM.BR
CNPJ: 08.153.819/0001-09

4.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE
LICITAÇÕES E LEILÕES:
4.2
As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 4.6, com firma reconhecida, operador devidamente
credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.
4.3
A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar,
por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.4
O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de
senha privativa.
4.5
A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da
BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
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4.6
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
4.7
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:
4.8
A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.
4.12 Para os itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação é exclusiva
a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006.
4.12.1 Para os processos cujo o valor seja até R$ 200.000,00 (Duzentos mil), este será de
participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte ou MEI, nos termos do art.
42 da Lei Complementar Estadual nº 675, de 06 de novembro de 2020.
“Art. 42. Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei Complementar deverão realizar processo
licitatório, cujos valores estimados sejam de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinado
exclusivamente à participação de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores
individuais e equiparados para as contratações dos bens e serviços.”

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
(Explicação: Nos termos do art. 3º, §3º da Lei n. 8.248/1991, a aquisição de bens e serviços de
informática e automação, considerados como bens e serviços comuns, poderá ser realizada na
modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico).
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4.14

Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.14.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução
ou liquidação;
4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA
APRESENTAÇÃO
DA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPOSTA

E

DOS

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
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5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitário ou percentual de desconto;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventas) dias, a contar da data de
sua apresentação.
6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência
indicados no Termo de Referência.
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de desconto
quando for o caso.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser R$ 0,01 (Um Centavo).
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo
único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e
fechado”, tal previsão é facultativa.
O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda
corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente
diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do
art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
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7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e
objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.
7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.10.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período
de duração da sessão pública.
7.10.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.10.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.10.4 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
OU
7.11 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
7.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo,
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.11.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.11.2.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11.3 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
7.11.3.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
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7.11.4 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências
de habilitação.
7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
7.16. O Critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.19. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.20. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.

Pagina 10

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
PALÁCIO FRANCISCO GERMANO FILHO
RUA MANOEL NOBRE, 49 - CENTRO - (84) 3373-2001
CEP: 59830-000 - RODOLFO FERNANDES/RN
PMRODOLFOFERNAND@UOL.COM.BR
CNPJ: 08.153.819/0001-09

7.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
7.24. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação,
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado..
7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens produzidos:
7.25.1. no pais;
7.25.2. por empresas brasileiras;
7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
7.29. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei
n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
7.29.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº
8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que
fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.
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7.29.2. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto
de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.
7.30 Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não
tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas
de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins
de aceitação pelo Pregoeiro.
7.30.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-seá a proposta classificada em primeiro lugar.

8. DA
ACEITABILIDADE
VENCEDORA.

DA

PROPOSTA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único
do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009,
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro), sob pena de não
aceitação da proposta.
8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
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8.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de
não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 08 (oito) dias úteis contados da
solicitação.
8.7.2.1.Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
8.7.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.7.2.3. Serão avaliados aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:
8.7.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.7.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma
que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.7.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando
direito a ressarcimento.
8.7.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 08 (oito) dias, após o qual poderão ser descartadas pela
Administração, sem direito a ressarcimento.
8.7.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for
8.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem
de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico,
com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do
produto manufaturado nacional, nos termos do(s) Decreto(s) n° XXXX, de XXXX.
8.9. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
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8.9.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
8.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.13. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

9.

DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
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9.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de inabilitação.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8.

Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
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Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;
9.8.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
9.8.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove
a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971,
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
9.8.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.8.10. No caso de exercício de atividade de XXXX: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos do artigo XX da (Lei/Decreto) n°
XXXX.
9.8.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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9.9.8. prova regularidade de débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
9.9.9. prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/ ou Alvará de Licença de
Funcionamento;
9.9.10. Prova CPF, RG e Comprovante de Residência do sócio e/ou do Representante Legal
que for assinar o contrato junto ao Município;

9.9.11. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.9.12. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer
da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015;
9.10. Qualificação Econômico-Financeira.
9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (
um) resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
9.11. Qualificação Técnica
9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.11.1.1. Torna-se FACULTATIVA, aos licitantes que já forneceram à Prefeitura Municipal de
Rodolfo Fernandes, dentro dos termos e especificações deste Edital, a apresentação da qualificação
técnica de que trata o item anterior.
9.12.

Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

9.12.1. comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que
deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no
instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive
receber notificação, intimação e citação;
9.12.2. apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa
consorciada;
9.12.3. comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada
consorciado, na forma estabelecida neste edital;
9.12.4. demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na
proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste
edital [, com o acréscimo de .....%], para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção
da respectiva participação;
9.12.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas
empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômicofinanceira;
9.12.5. responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas
fases de licitação e durante a vigência do contrato;
9.12.6. obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas
brasileiras e estrangeiras;
9.12.7. constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e
9.12.8. proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de
mais de um consórcio ou isoladamente.
9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado:
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(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal (subitens 9.9.5. e
9.9.9 deste edital);
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício
(subitem 9.10.2 do edital).
9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.
9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24.
(Vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
OU
14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes
do Termo de Referência.
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15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ADOTAR SOMENTE
SE FOR REGISTRO DE PREÇOS)
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16. DO TERMO
EQUIVALENTE

DE

CONTRATO

OU

INSTRUMENTO

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
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16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
16.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
16.5. O prazo de vigência da contratação quando for Bens ou material de consumo será até o dia
31 de dezembro do corrente ano, quando for de prestação de serviços será de 12 meses prorrogável
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos
do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
16.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus,
antes da contratação.
16.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.
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19. DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATADA

DA

CONTRATANTE

E

DA

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

20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
21.1.3. apresentar documentação falsa;
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.6. não mantiver a proposta;
21.1.7. cometer fraude fiscal;
21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
21.4.2 O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a
multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre
o valor da respectiva Ordem de Compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias.
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21.4.2.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso
de atraso superior à 30 (trinta) dias.
21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
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22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA (SE FOR
REGISTRO DE PREÇOS)
22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:
pmrodolfofernand@uolcom.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Manoel
Nobre, 49, Centro, Rodolfo Fernandes – CEP: 59.830-000. Telefone para contato (84) 3373-2001
23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento
da impugnação.
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração..
Pagina 26

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
PALÁCIO FRANCISCO GERMANO FILHO
RUA MANOEL NOBRE, 49 - CENTRO - (84) 3373-2001
CEP: 59830-000 - RODOLFO FERNANDES/RN
PMRODOLFOFERNAND@UOL.COM.BR
CNPJ: 08.153.819/0001-09

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR,
nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1.
24.12.2.
24.12.3.
24.12.4.
24.12.5.
24.12.6.

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Exigências para Habilitação;
ANEXO III – Modelo de proposta;
ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL
ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;
ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
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24.12.7.
24.12.8.
24.12.9.
24.12.10.
24.12.11.
24.12.12.
24.12.13.

ANEXO VII – Declaração Habilitação
ANEXO VIII – Declaração menor de idade;
ANEXO IX – Declaração ME/EPP
ANEXO X – Declaração Responsabilidade
ANEXO XI – Declaração Vínculo
ANEXO XII – Minuta de Contrato
ANEXO XIII – Minuta Da Ata De Registro De Preço

Rodolfo Fernandes/RN, 30/08/2021.

___________________________________

ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS
Pregoeiro
Estou de acordo com este edital.

______________________________________
JOSÉ FLAVIO MORAIS
Prefeito do Município de Rodolfo Fernandes
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA1
PREGÃO ELETRONICO Nº 0015/2021 PE

I.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1.

Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de materiais de expediente
destinado as ações administrativas do município de Rodolfo Fernandes/RN.

II.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

O município de Rodolfo Fernandes se dispor de todas as condições necessárias para uma boa
execução das atividades administrativas, e assim partindo desse pressuposto a contratação
justifica-se pela necessidade de materiais de expediente para atender as necessidades
administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS – Centro de Referência
de Assistência Social, CT – Conselho Tutelar, Programa Criança Feliz, CMDCA – Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e CMAS – Conselho Municipal de
Assistência Social. Haja vista o material tem objetivo de atender às necessidades diárias,
demandando fiel observância aos preceitos legais que regem as compras governamentais na
Administração Pública.
O município vem justifica-se pela necessidade de materiais de expediente para atender as
necessidades administrativas dos Centros Municipais de Saúde, Hospital Municipal e
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rodolfo Fernandes/RN. Haja vista o material
tem objetivo de atender às necessidades diárias, demandando fiel observância aos preceitos
legais que regem as compras governamentais na Administração Pública. A aquisição dos
materiais constantes no memorando da referida secretaria segue de forma planejada e
organizada permite a Administração Pública gerenciar os recursos recebidos de forma efetiva
obtendo ganhos em preço e qualidade.
É dever do município dispor de todas as condições necessárias para uma boa execução das
atividades administrativas, partindo desse pressuposto a contratação justifica-se pela
necessidade de materiais de expediente para atender as necessidades administrativas da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Haja vista o material tem objetivo de atender às
necessidades diárias, os preceitos legais que regem as compras governamentais na
Administração Pública.
É dever do município dispor de todas as condições necessárias para uma boa execução das
atividades administrativas, partindo desse pressuposto a contratação justifica-se pela
necessidade de materiais de expediente para atender as necessidades administrativas do
Gabinete. Haja vista o material tem objetivo de atender às necessidades diárias, demandando
fiel observância aos preceitos legais que regem as compras governamentais na Administração
Pública.

1

O presente Termo de Referência foi elaborado com base nas orientações e jurisprudências do Tribunal de Contas da
União – TCU, com o cuidado de não omitir seus aspectos essenciais e a experiência prática do Tribunal de Contas da
União em seus próprios procedimentos licitatórios.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

III.
Item

1

2

3

4
5

O município dispor de todas as condições necessárias para uma boa execução das atividades
administrativas, partindo desse pressuposto a contratação justifica-se pela necessidade de
materiais de expediente para atender as necessidades administrativas da Secretaria Municipal
de Cultura Comunicação e Turismo.
A aquisição do material de expediente se faz necessário para dar continuidade as atividades
administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Rodolfo
Fernandes/RN.
A aquisição do material de expediente tem objetivo de atender às necessidades diárias da
Secretaria Municipal de infraestrutura e urbanismo para o bom atendimento, de forma
satisfatória, às constantes demandas administrativas da referida secretaria.
O material de expediente tem como objetivo de atender às necessidades diárias da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente para o bom atendimento, de forma satisfatória, às constantes
demandas da mesma.
É dever do município dispor de todas as condições necessárias para uma boa execução das
atividades administrativas, partindo desse pressuposto a contratação justifica-se pela
necessidade de materiais de expediente para atender as necessidades administrativas da Rede
Municipal de Ensino Fundamental. Haja vista o material tem objetivo de atender às
necessidades diárias, demandando fiel observância aos preceitos legais que regem as compras
governamentais na Administração Pública. A aquisição dos materiais constantes no
memorando está de forma planejada e organizada e permite a Administração Pública gerenciar
os recursos recebidos de forma efetiva obtendo ganhos em preço e qualidade.
A contratação justifica-se pela necessidade de materiais de expediente para atender as
necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação. Haja vista o material tem
objetivo de atender às necessidades diárias, demandando fiel observância aos preceitos legais
que regem as compras governamentais na Administração Pública.
A aquisição futura e parcelada de material de expediente, destinados a utilização nas atividades
da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Rodolfo
Fernandes/RN constantes no memorando está de forma planejada e organizada e permite a
Administração Pública gerenciar os recursos recebidos de forma efetiva obtendo ganhos em
preço e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PREÇO MÁXIMO Por item:
Material/Serviço

6591 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº. 3 caixa em plástico
rígido e tampa em metal, almofada em esponja absorvente e tecido de
alta resistência, recarregável, pronta para uso, nº3, cor azul.
6592 - APONTADOR COM DEPOSITO plástico, prático e ideal
para uso em sala de aula, escritório e serviços manuais. Caixa com 25
Unidades
6595 - BOBINA PARA PONTO ELETRONICO TIPO (CONTROL
ID) Bobina em papel térmico para relógio de ponto; Medida: 55 x 30
(55 mm de largura e 30 metros de comprimento); Possui capacidade
de impressão de até 600 comprovantes com 5 cm de altura.
6596 - BORRACHA VERDE Ref. Marca: Mercur ou outra de
qualidade e desempenho igual ou superior.
6598 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO PLASTICO Caixa arquivo,
material Plástico dobrável, cor azul ou vermelha, aplicação
arquivamento de documentos, medindo 360 x 250 x 130 mm;

Unid.
Qtd
Valor Valor total
medida licitada unitário
(R$)
(R$)
UNID
146
6,48
946,08

cx

152

37,34

5.675,68

UNID

84

29,01

2.436,84

UNID

750

1,77

1.327,50

UNID

772

7,97

6.152,84
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6599 - CALCULADORA PORTATIL Calculadora com visor grande UNID
de fácil leitura, 8 dígitos, função percentual %, função raiz quadrada,
duas memorias: M+ e M.
6600 - CANETA ESFEROGRAFICA – COR AZUL traço médio,
cx
corpo em cristal transparente sextavado, com furo anti-asfixiante,
ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo
11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa
plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com
50 (cinquenta) unidades
6601 - CANETA ESFEROGRAFICA – COR PRETA traço médio, cx
corpo em cristal transparente sextavado, com furo anti-asfixiante,
ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo
11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa
plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com
50 (cinquenta) unidades.
6602 - CANETA ESFEROGRAFICA – COR VERMELHA traço
cx
médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo antiasfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no
mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro.
Tampa plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta.
Caixas com 50 (cinquenta) unidades.
6603 - CANETA MARCA TEXTO – COR AMARELA com ponta UNID
chanfrada indeformável de 4 mm, tampa anti-asfixiante e tinta
fluorescente, corpo cilíndrico em material plástico, dimensões
mínimas 130 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro). Marca do
fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Pilot ou outra de
qualidade e desempenho igual ou superior.
6604 - CANETA MARCA TEXTO – COR VERDE com ponta
UNID
chanfrada indeformável de 4 mm, tampa anti-asfixiante e tinta
fluorescente, corpo cilíndrico em material plástico, dimensões
mínimas 130 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro). Marca do
fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Pilot ou outra de
qualidade e desempenho igual ou superior
6616 - CLIPS 2/0 CX C/ 100 Clips paralelo em material aço inox com cx
tratamento superficial cobreado, acondicionado em embalagem
plástica lacrada e caixa de papel, tamanho 2/0, caixa com 100
Unidades.
6617 - CLIPS 4/0 CX C/ 50 UNID Clips paralelo em material aço
cx
inox com tratamento superficial cobreado, acondicionado em
embalagem plástica lacrada e caixa de papel, tamanho 4/0, caixa com
50 Unidades.
6618 - CLIPS 8/0 CX. C/ 25 UNID Clips paralelo em material aço
cx
inox com tratamento superficial cobreado, acondicionado em
embalagem plástica lacrada e caixa de papel, tamanho 8/0, caixa com
25 Unidades.
6624 - COLA ISOPOR firmeza e delicadeza em um só produto.
kg
aderência perfeita para maquetes e trabalhos de arte em isopor. a cola
isopor é transparente e proporciona uma excelente fixação.
6625 - COLA ISOPOR 90 G firmeza e delicadeza em um só produto. UNID
aderência perfeita para maquetes e trabalhos de arte em isopor. a cola
isopor é transparente e proporciona uma excelente fixação.
6628 - CORRETIVO LÍQUIDO 18ML Corretivo líquido, branco, à UNID
base de água, atóxico, em frasco com no mínimo 18ml, cobre na
primeira aplicação. Marca do fabricante gravada no corpo do produto.
Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.
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6629 - ENVELOPE OFICIO CARTA - BRANCO medindo 114 x
UNID
229mm (75g).
6630 - ENVELOPE OFICIO CARTA - COLORIDO medindo 114 x UNID
229mm (75g).
6631 - ENVELOPE SACO 240 X 340MM - KRAFT Tamanho
UNID
240x340mm, gramatura 90g e cor Kraft Pardo. Produzidos com papel
de primeira linha e ótimo acabamento.
6632 - ENVELOPE SACO 240 X 340MM - BRANCO tamanho
UNID
240x340mm, gramatura 90g e cor branco. Produzidos com papel de
primeira linha e ótimo acabamento.
6633 - ESTILETO LARGO em Plástico, com Trava, profissional é
UNID
perfeito para abertura de caixas e envelopes, possuindo também uma
trava de segurança aplicada na ponta da lâmina que oferece maior
segurança.
6634 - ESTILETO ESTREITO em Plástico, com Trava, profissional é UNID
perfeito para abertura de caixas e envelopes, possuindo também uma
trava de segurança aplicada na ponta da lâmina que oferece maior
segurança
6636 - EXTRATOR P/ GRAMPO ESPATULA Extrator de grampo UNID
26/6 em aço inoxidável e tratamento superficial cromado, tipo
espátula, medidas 150 X 15mm.
6637 - FITA ADESIVA DUREX 12MM X 33MM em rolo de
UNID
dimensões mínimas 12mm x 33m; em filme de polipropileno com
adesivo à base de resina/borracha. Marca do fabricante gravada no
corpo do produto. Ref. Marca: Scotch ou outra de qualidade e
desempenho igual ou superior.
6638 - FITA ADESIVA DUREX 19MM X 33MM em rolo de
UNID
dimensões mínimas 19mm x 33m; em filme de polipropileno com
adesivo à base de resina/borracha. Marca do fabricante gravada no
corpo do produto. Ref. Marca Scotch ou outra de qualidade e
desempenho igual ou superior.
6639 - FITA ADESIVA GOMADA 38MM X 50MT em rolo de
UNID
dimensões mínimas 38mm x 50mt; Marca do fabricante gravada no
corpo do produto. Ref. Marca Scotch ou outra de qualidade e
desempenho igual ou superior.
6642 - GRAMPEADOR DE MESA 26/6 Grampeador com trava de UNID
segurança e estrutura metálica com tratamento superficial pintado,
tipo mesa, para grampear e prender no mínimo 20 folhas, alcance de
110mm, capacidade de armazenamento mínimo de 200 grampos 26/6.
Cor preta.
6643 - GRAMPO 26/6 CX. C/ 5000 UNIDADES Grampo tamanho cx
26/6 em metal e tratamento superficial cobreado, caixa com 5000
grampos.
6645 - LÂMINA PARA ESTILETE – 18 MM conteúdo da
UNID
embalagem; 1 tubete com 10 lâminas, dimensões aproximadas do
produto com embalagem (cm) - AxLxP:21 x 7, Material: Aço
Carbono , Conteúdo da Embalagem em Unidades:10 Lâminas para
Estilete.
6646 - LÂMINA PARA ESTILETE – 25 MM peso: 0.20 Kg,
UNID
conteúdo da embalagem: 1 Tubete com 10 lâminas, lâmina em aço
com 0,7 mm de espessura, proporcionando excelente resistência,
especificações Técnicas: Tipo da lâmina: Reta segmentada,
comprimento da lâmina: 140,0 mm, largura da lâmina: 25,0 mm,
espessura da lâmina : 0,7
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6647 - LÁPIS GRAFITE preto, nº2, corpo de madeira, selo
UNID
INMETRO, com as informações descritas no corpo do lápis.
6648 - LIVRO DE ATAS 200 FOLHAS Livro de ata 205 X 300mm UNID
com 200 folhas pautadas, numeradas e sem margem, capa e contra
capa em papelão 700g e revestida em papel preto plastificado, folhas
internas em papel off-set 56g, informações do produto descrito na
capa traseira.
cx
6653 - PAPEL OFICIO A4 Papel ofício 75g/m2, tamanho
210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino;
proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10
resmas, contendo 500 folhas cada resma. Ref. Marca Chamex ou outra
de qualidade e desempenho igual ou superior.
6655 - PAPEL PESO 40 Papel ofício 120g/m2, tamanho 210x297mm; PT
formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de
florestas renováveis. Embalados em Pacotes com 50 folhas cada
resma. Ref. Marca Chamex ou outra de qualidade e desempenho igual
ou superior.
6656 - PAPEL PESO 60 Papel ofício 180g/m2, tamanho 210x297mm; PT
formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de
florestas renováveis. Embalados em Pacotes com 50 folhas cada
resma. Ref. Marca Chamex ou outra de qualidade e desempenho igual
ou superior.
6657 - PASTA AZ Pasta tipo AZ lombada 455, com prendedor
UNID
metálico interno com duas argolas e visor na lombada, papelão
prensado e plastificado, largura 280 e altura 350, cor preta, para
arquivo de documentos.
6658 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE 18MM Pasta
UNID
transparente, tipo polionda com aba e elástico, altura 18mm.
6659 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE 32MM Pasta
UNID
transparente, tipo polionda com aba e elástico, altura 32mm.
6660 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40MM Pasta
UNID
transparente, tipo polionda com aba e elástico, altura 40mm.
6661 - PERFURADOR Perfurador de papel em ferro fundido, pintura UNID
epóxi, tipo mesa com 2 furos redondos, funcionamento manual, base
em plástico e alavanca em ferro fundido, perfuração mínima 50 folhas
A4.
6675 - PORTA CARIMBO Porta carimbo, material metal, tipo duplo, UNID
capacidade para 12 carimbos, características adicionais/base redonda,
plataforma superpostas, corpo fixo.
6676 - PORTA CLIPS Porta Clips, lápis, lembretes, em material
UNID
acrílico, tipo conjugado, modelo quadrado.
6677 - PORTA DUREX Porta durex, em material plástico com
UNID
cortador em metal e dentes afiados, tipo conjugado, capacidade para
durex pequeno.
6678 - PRANCHETA DE ACRILICO OFICIAL A4 Prancheta em
UNID
acrílico transparente, com prendedor para papel A4.
6680 - RÉGUA TRANSPARENTE 30CM Régua, 30cm, acrílica
UNID
cristal, transparente, em poliestireno. Alta precisão e resistência. Ref.
Marca Acrimet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.
6681 - RÉGUA TRANSPARENTE 50CM Régua, 50cm, acrílica
UNID
cristal, transparente, em poliestireno. Alta precisão e resistência.Ref.
Marca Acrimet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.
6682 - TESOURA TAMANHO GRANDE Tesoura de uso geral em UNID
aço inoxidável, tamanho grande”, cabo plastificado com material de
alta resistência. Marca do fabricante gravada no corpo do produto.
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Ref. Marca: Tramontina ou outra de qualidade e desempenho igual ou
superior.
6683 - TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO Tinta líquida para
UNID
almofada a base de água e corantes, frasco de 40ml com tampa interna
e externa, cor azul.
6593 - AUTOADESIVO PARA RECADO 38 X 51MM dimensões UNID
mínimas 38 x 51 mm, com aderência firme e fácil remoção. Bloco
com 100 folhas
6594 - AUTOADESIVO PARA RECADO 76 X 102MM dimensões UNID
mínimas 76 x 102 mm, com aderência firme e fácil remoção. Bloco
com 100 folhas.
6605 - CANETA PONTA POROSA PRETA nome; caneta
UNID
hidrográfica com ponta porosa de escrita média, para uso em papel,
cor azul.
6609 - CANETA PONTA POROSA AZUL nome; caneta hidrográfica UNID
com ponta porosa de escrita média, para uso em papel, cor azul.
6627 - CORDÃO PARA CRACHÁ em poliester fechado, não
UNID
desbota, 09 mm x 84 cm. Com a impressão fornecida por esta
Procuradoria.
6635 - ETIQUETAS ADESIVAS INKJET + LASER Etiquetas
cx
Adesivas inkjet + laser 6283 50,8x101,6mm, conteúdo da embalagem
25 folhas com 10 etiquetas cada folha, total 250 etiquetas.
8268 - LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS
UNID
8255 - ENVELOPE G
UNID
8252 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
cx
8273 - CORRETIVO
cx
2129 - Clips 3/0 com 100 Unidades
cx
2147 - Fita gomada 50 x 50
UNID
8272 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE
UNID
6619 - COLA BASTÃO FINO Refil cola fino para pistola de cola
UNID
quente, a cola é transparente, tem forte aderência e tem uso
profissional, sendo assim, aguenta altas temperaturas a longo prazo,
bom desempenho em colar qualquer tipo de material e fixação e
secagem rápida.
6620 - COLA BASTÃO GROSSO Refil cola grosso para pistola de UNID
cola quente, a cola é transparente, tem forte aderência e tem uso
profissional, sendo assim, aguenta altas temperaturas a longo prazo,
bom desempenho em colar qualquer tipo de material e fixação e
secagem rápida.
6640 - FOLHA DE E.V.A COM GLÍTER atóxico totalmente
UNID
anatômico, ideal para trabalhos manuais, trabalhos escolares,
personalização de acessórios, dimensões 600x400x2mm, cores
sortidas.
6641 - FOLHA DE E.V.A E.V.A lavável, atóxico totalmente
UNID
anatômico, ideal para trabalhos manuais, trabalhos escolares,
personalização de acessórios, dimensões 600x400x2mm, cores
sortidas.
6652 - PAPEL MADEIRA Papel madeira, formato: 66 x 96cm, papel UNID
Kraft de alta qualidade, gramatura: 80gr, vendido em unidade/Folha.
6671 - PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA Pistola para UNID
cola quente pequena, rápido, fácil e simples. Para colagem de flores
artificiais, projetos artísticos, miniaturas, móveis e artigos de madeira
e muito mais. 8W - Bivolt 127V - 220V. 50 - 60Hz.
6672 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE Pistola para
UNID
cola quente grande, rápido, fácil e simples. Para colagem de flores
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artificiais, projetos artísticos, miniaturas, móveis e artigos de madeira
e muito mais. 8W - Bivolt 127V - 220V. 50 - 60Hz.
6673 - PLACA DE ISOPOR 15MM Placa de isopor indicado p/
trabalhos escolares, embalagens, etc, medindo 15mm.
6674 - PLACA DE ISOPOR 20MM Placa de isopor indicado p/
trabalhos escolares, embalagens, etc, medindo 20mm.
6623 - COLA EM BASTÃO C/B ADESIVO produto a base de água,
polímero de n-vinilpirrolidinona, estearato de sódio e glicerina. O
produto não possui solvente, possibilitando uma colagem sem
sujidades, peso: 8g/unidade.
6679 - PRENDEDOR PARA CRACHÁ Prendedor retrátil para
crachá, formato redondo com fio retrátil (tipo ioiô), que permita
fixação na roupa com prendedor de aço inoxidável (clipe tipo jacaré),
confeccionado em plástico, cor azul, personalizado com a inscrição
“PRR 2ª Região” em caracteres brancos.
6696 - TESOURA ESCOLAR Tesoura Escolar, medindo 13, 5 cm,
cabo plástico, lâmina inoxidável, régua de 5 cm, caixa com 20
unidades cores sortidas.
8240 - FITA ADESIVA
8267 - LIVRO DE PONTO C/200 FOLHAS
2208 - Agendas Personalizadas
2210 - Borracha ponteira
8258 - CAIXA ARQUIVO VERMELHA
2212 - Calculadora portatil tamanho g
2213 - Caneta brilhante
6612 - CARTOLINA COMUM cor: cores mistas (amarela, azul,
branca, rosa e verde), gramatura: 150g/m², dimensões: 50cm x 66cm.
6614 - CARTOLINA GUACHE cor: cores mistas (amarela, azul,
branca, rosa e verde), gramatura: 180g/m², dimensões: 50cm x 66cm.
6615 - CD VIRGEM lacrado 52x, mídia com logo, original, lacrado,
capacidade 700 MB, embalagem contendo 100 unidades.
2123 - Classificador az largo
2124 - Classificador duplo simples
678 - Cola branca 90g para papel
2623 - DVD Virgem*
2222 - Elastex tubo
2204 - Fita adesiva gomada 38 x 50
2230 - Fita durex 215x52mm
587 - Fita transparente 45x45
2206 - Folha de isopor 25mm
2236 - Lapis cera preto
654 - Lápis marca texto
2141 - Lápis marcador de DVD
8266 - LIVRO DE ATAS Livro de ata 205 X 300mm com 100 folhas
6700 - LIVRO DE PROTOCOLO
649 - Massa de modelar com 06 unidades
6650 - PAPEL CAMURÇA para aplicações em trabalhos escolares,
artesanato em geral, origamis, encadernações, convites e canudos de
formaturas, decorações, embalagens, indústria de brinquedos.
Utilizado também para forrações de caixas e objetos em diversas
superfícies.
2243 - Papel de presente
608 - Papel laminado
2245 - Papel manilha 40 cm
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2126 - Papel ofício A9
RES
613 - Papel peso 40 c/ 250fls
pct
2207 - Papel peso 60 c/ 250fls
pct
615 - Papel seda
UNID
2249 - Pasta plastica com elastico 2cm
UNID
2250 - Pasta plastica com elastico 4cm
UNID
6662 - PINCEL ATOMICO AZUL Pincel atômico corpo plástico e cx
ponta grossa arredondada indeformável, para uso em papel e papelão,
caixa com 12 Unidades, cor azul.
2261 - Pistola cola quente
UNID
627 - Prancheta de acricilico oficial A4
UNID
6697 - AGENDA ESCOLAR Agenda escolar, capa dura, espiralada UNID
com visão de 1 dia por página, exceto sábado e domingo. Ideal para a
organização do dia a dia.
6703 - CLASIFICADOR DUPLO SIMPLES Classificador duplo
PT
simples, pasta classificadora em cartolina, pacote com 10, gramatura
480g/m², cor: azul, lombo regulável, grampo plástico estendido,
grampo plástico injetado em polietileno, com capacidade para
armazenar 600 folhas (ref. Sulfite 75g/m²), dimensões do grampo: 300
x 9,0 x 112 mm, 3g, dimensões: 345 x 250 mm, peso: 0.09 kg, ideal
para classificar documentos.
6597 - CADERNO 10 MATERIAS Caderno com espiral e capa dura, UNID
contendo 10 matérias e 200 folhas.
6610 - CARBONO DE UMA FACE ideal para múltiplas cópias feitas cx
a mão, com seu papel monoface, possui ótimo rendimento com cópias
precisas, caixa contendo 100 folhas, cor azul ou preto, formato A4.
6611 - CARBONO DUPLA FACE ideal para múltiplas cópias feitas a cx
mão, com seu papel monoface, possui ótimo rendimento com cópias
precisas, caixa contendo 100 folhas, cor azul ou preto, formato A4.
6613 - CARTOLINA DUPLA FACE cor: cores mistas (amarela, azul, UNID
branca, rosa e verde), gramatura: 120g/m², dimensões: 50cm x 66cm.
6621 - COLA BRANCA Cola branca líquida para uso em atividades kg
com colagem em papel. Tipo: Líquida/ Branca. Peso: 1 Kg.
6622 - COLA BRANCA DE 90G Cola branca líquida para uso em
UNID
atividades com colagem em papel. Tipo: Líquida/ Branca. Peso: 90g.
6626 - COLA SILICONE LÍQUIDA recomendada para trabalhos
UNID
artísticos, especialmente para trabalhos em E.V.A, isopor, papel,
papelão, tecidos, esponjas, cortiças, madeiras, entre outros.
Embalagem contendo 95g, 100ml.
6644 - KIT PINCEL P/ PINTURA DE ROSTO E CORPO cabo em UNID
madeira para pinturas : Aquarela, Guache, Pintura a óleo, Pintura
Acrílica, conjunto contendo 10 tamanhos: 3/0 4 6 2 6 12 10...
6649 - PALITO P/ PICOLÉ para artesanato e trabalhos manuais,
PT
auxilia no desenvolvimento da criatividade das crianças com projetos
fáceis de desempenhar. Embalagem contendo 100 Unidades.
6651 - PAPEL CREPOM parafinado, ideal para: eventos, decoração UNID
de mesas, embalar doces de festas (bem casados, bala de coco,
trabalhos escolares, trabalhos manuais, para embrulhar presentes, criar
artigos de decoração em geral, diversas cores. Dimensões de tamanho:
0,48 X 2,00 m.
6654 - PAPEL PARANÁ tipo cartolina dupla face. Cor Kraft Pardo. UNID
6663 - PINCEL ATOMICO PRETO Pincel atômico corpo plástico e cx
ponta grossa arredondada indeformável, para uso em papel e papelão,
caixa com 12 Unidades, cor preto.
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300
100
200
308

39,92
51,00
58,30
0,55
6,13
7,09
39,20

1.197,60
5.100,00
5.830,00
165,00
613,00
1.418,00
12.073,60

60
90
50

25,62
16,55
27,16

1.537,20
1.489,50
1.358,00

145

62,17

9.014,65

120

17,05

2.046,00

12

55,10

661,20

12

71,72

860,64

650

1,18

767,00

36

24,99

899,64

250

2,62

655,00

48

7,76

372,48

12

49,95

599,40

40

5,25

210,00

200

1,12

224,00

50
8

7,10
39,17

355,00
313,36
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6664 - PINCEL ATOMICO VERDE Pincel atômico corpo plástico e cx
ponta grossa arredondada indeformável, para uso em papel e papelão,
caixa com 12 Unidades, cor verde.
6665 - PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel atômico corpo
cx
plástico e ponta grossa arredondada indeformável, para uso em papel e
papelão, caixa com 12 Unidades, cor vermelho.
6666 - PINCEL CHATO CERDA NATURAL Nº04 Pincel Chato de UNID
cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em
alumínio. Indicado para pintura em telas, painel, mural e tecidos. Pode
ser utilizado com Tinta acrílica, artesanato, cerâmica, estamparia,
estêncil, tecidos, tecido Fino.
6667 - PINCEL CHATO CERDA NATURAL Nº08 Pincel Chato de UNID
cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em
alumínio. Indicado para pintura em telas, painel, mural e tecidos. Pode
ser utilizado com Tinta acrílica, artesanato, cerâmica, estamparia,
estêncil, tecidos, tecido Fino.
6668 - PINCEL CHATO CERDA NATURAL Nº12 Pincel Chato de UNID
cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em
alumínio. Indicado para pintura em telas, painel, mural e tecidos. Pode
ser utilizado com Tinta acrílica, artesanato, cerâmica, estamparia,
estêncil, tecidos, tecido Fino.
6669 - PINCEL CHATO CERDA NATURAL Nº18 Pincel Chato de UNID
cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em
alumínio. Indicado para pintura em telas, painel, mural e tecidos. Pode
ser utilizado com Tinta acrílica, artesanato, cerâmica, estamparia,
estêncil, tecidos, tecido Fino.
6670 - PINCEL CHATO CERDA NATURAL Nº24 Pincel Chato de UNID
cabo longo amarelo com a ponta em cerdas naturais e virola em
alumínio. Indicado para pintura em telas, painel, mural e tecidos. Pode
ser utilizado com Tinta acrílica, artesanato, cerâmica, estamparia,
estêncil, tecidos, tecido Fino.
6684 - TINTA P/ TECIDO Tinta para Tecido, pote contendo 37ml, UNID
apresentada em vários tons de cores foscas, não tóxica, muito
resistente a lavagens, pode ser aplicada com pincel, esponja ou
carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos.
6685 - TINTA P/ ROSTO E CORPO Tinta para rosto e corpo,
UNID
fórmula em base de silicone que pode ser pintada no rosto ou no corpo
e que se mantém inalterada por 12 horas.
6686 - TINTA TEMPERA GUACHE Tinta tempera Guache, é um
cx
importante instrumento para o desenvolvimento da criatividade,
coordenação motora e percepção visual das cores. Disponível em
diversas cores miscíveis entre si. Pode ser aplicada em papel, papel
cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Caixa contendo 6 potes,
de 15 ml cada.
552 - Almofada para carimbo n° 3
UNID
2140 - Apontador c/ depósito
UNID
554 - Calculadora portatil
UNID
430 - Caneta esferográfica
UNID
565 - Clips 4/0 cx c/50 unid
UNID
2130 - Clips 8/0 cx. c/ 25 unid
UNID
2150 - Cola bastão adesiva 8 gramas
UNID
2146 - Cola branca de 90g
UNID
2145 - Cola isopor 90g
UNID
2135 - Colchete n°.14 cx. com 72 unidades
UNID
448 - Corretivo a base de água 18 ml
UNID

6

44,57

267,42

6

39,17

235,02

250

2,67

667,50

250

2,76

690,00

48

3,22

154,56

48

4,61

221,28
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11,62

557,76

150

4,11

616,50

56

24,80

1.388,80

350

5,57

1.949,50

3
10
1
100
1
1
2
10
10
1
5

6,30
1,58
27,80
1,09
3,32
3,70
2,10
2,62
4,02
16,65
2,32

18,90
15,80
27,80
109,00
3,32
3,70
4,20
26,20
40,20
16,65
11,60
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2127 - Envelope saco 310 x 324
UNID
2128 - Envelope saco 310 x 410
UNID
2149 - Estilete largo
UNID
580 - Extrator p/ grampo mordedor
UNID
212 - Fita Adesiva 32mx50m
UNID
2144 - Fita adesivo transparente 12 x 40
UNID
595 - Grampeador de mesa 26/6
UNID
596 - Grampo 26/6 cx. c/ 5000 Unidades
UNID
2138 - Lápis Grafite
UNID
2139 - Livro de ata 100 folhas
UNID
600 - Livro de ponto 100 folhas
UNID
2132 - Papel para etiqueta adesiva 55,8 x 99
UNID
2253 - Pasta transparente 18mm c/ elástico
UNID
625 - Porta carimbo
UNID
2264 - Prancheta escola
UNID
2148 - Tesouras multiuso
UNID
8237 - COLA GLITTE Cores diversificadas
cx
8238 - COLEÇÃO PILOTO
cx
8239 - COLEÇÃO DE HIDROCOR Coleção Hidrocor com cores
cx
vivas, pontas macias e duráveis, material lavável e atóxico. Ref.
Marca Faber-Castell ou outra de qualidade e desempenho igual ou
superior.
8242 - LÁPIS PILOTO AZUL P/ Quadro Branco
cx
8243 - LÁPIS PILOTO PRETO P/ Quadro Branco
cx
8244 - LÁPIS PILOTO VERMELHO P/ Quadro Branco
cx
8245 - GRAMPOS 26/6 Grampo tamanho 26/6 em metal e tratamento cx
superficial cobreado
8249 - PASTA ESCOLAR 35MM VERMELHA
UNID
8250 - PAPEL ADESIVO
UNID
559 - Caneta super grip 07
cx
8256 - ENVELOPE M
UNID
840 - Papel foto
UNID
8260 - E.V.A VERMELHO
UNID
8261 - E.V.A BRANCO
UNID
8262 - E.V.A VERDE
UNID
8263 - E.V.A PRETO
UNID
8264 - E.V.A ROSA
UNID
8265 - E.V.A AZUL
UNID
8269 - PAPEL PESO 20 Papel ofício, tamanho 210x297mm; formato cx
A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas
renováveis.
8270 - PAPEL PESO 40 Papel ofício, tamanho 210x297mm; formato PT
A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas
renováveis.
8271 - TINTA P/ CARIMBO ROTATIVO PRETO
UNID
8275 - ÁLCOOL 70 - LÍQUIDO
cx
8283 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AZUL 1 LITRO
UNID
8284 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETO 1 LITRO
UNID
8285 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AMARELO 1 LITRO UNID
8286 - TINTA PARA IMPRESSORA MAGENTA AZUL 1 LITRO UNID
6693 - REABASTECEDOR P/MARCADOR - AZUL Reabastecedo, cx
tinta para Marcador de Quadro Branco 20ml cor azul, Ref. Marca
Compactor ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.
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6,14
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48,50
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1.135,50
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43,26
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12,40
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84,48
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58,30
27,48
37,35
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342,50
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1
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80
80
80
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66,60
408,00
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51,00
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53,92
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6694 - REABASTECEDOR P/MARCADOR - PRETO Reabastecedo, cx
tinta para Marcador de Quadro Branco 20ml cor preto, Ref. Marca
Compactor ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.
6695 - REABASTECEDOR P/MARCADOR - VERMELHO
cx
Reabastecedor, tinta para Marcador de Quadro Branco 20ml cor
vermelho, Ref. Marca Compactor ou outra de qualidade e desempenho
igual ou superior.
8241 - DUREX
UNID
6687 - APAGADOR COM DEPÓSITO Apagador em plástico preto cx
com depósito externo para dois marcadores. Base em feltro. NÃO
Acompanha Os Marcadores. Tamanho 14,5 cm comprimento - 5,5 cm
largura - 3 cm.
8254 - CANETA ESFEROGRÁFICA GRIP 0.7 AZUL
cx
8257 - ENVELOPE P
UNID
8287 - COLEÇÃO GIZ DE CERA
UNID
8274 - COLA DE BASTÃO GRANDE DE SILICONE
UNID
8288 - TONNER AFICIO PM 1500 RICON (1130D)
UNID

3

91,12

273,36

3

97,60

292,80

28
7

1,38
95,72

38,64
670,04

4
69,00
276,00
200
0,62
124,00
20
4,75
95,00
25
5,08
127,00
10
320,25
3.202,50
Total Geral 316.011,09

VALORES PARA A PROPOSTA CORRIGIDA DEVERÃO SER LINEAR EM TODOS OS
ITENS DO LOTE.
IV.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E DO OBJETO
4.1.

Como o objeto da contratação trata da entrega de materiais de expediente destinado as
ações administrativas do município de Rodolfo Fernandes/RN, é indispensável que a
CONTRATADA atenda aos requisitos de qualificação técnica necessária, devendo
constar na sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, o código
necessário para identificar sua atividade econômica referente ao objeto.

4.2.

A autoridade competente poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista no momento da apresentação das propostas das
empresas para efetivar sua cotação, no entanto, será obrigatória a apresentação no
momento da contratação, além da referida documentação, a exigência de prova de
regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do caput do artigo 7º da Constituição.

4.3.

O critério de aceitação das propostas será de acordo com as especificações do objeto
relacionado.

4.4.

Assegurar que os materiais possuam uma garantia e/ou suporte durante sua vida útil.

4.5.

O andamento do fornecimento dos equipamentos deve ser acompanhado pelo
CONTRATADO, que dará ciência de eventuais acontecimentos à Contratante.
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V.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1.

Os produtos serão entregues de forma presencial, no Departamento de Almoxarifado,
situado na Rua Martiniano Melo, 351 – Centro de Rodolfo Fernandes/RN, no horário
compreendido das 07h:00min às 13h:00min de segunda a sexta-feira, durante o horário
de funcionamento do CONTRATANTE, em dias úteis.
5.1.1. Consideram-se dias não úteis os sábados, domingos e feriados nacionais e
municipais de Rodolfo Fernandes/RN.

5.2.

Durante o prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data assinatura do contrato,
a Contratada deverá, sem ônus adicional ao Contratante, preparar a entrega do material,
alinhando com o Contratante a sistemática entrega e fazendo os ajustes necessários para
uma eficaz e eficiente execução do contrato.

VI.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS
6.1.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1.1. Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes neste
termo de referência, no instrumento convocatório e na proposta da contratada,
recusando-o na hipótese de desconformidade com as características
pretendidas;
6.1.2. Informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às
suas instalações para a entrega do objeto e as eventuais alterações efetuadas em
tais preceitos;
6.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,
relacionados com o objeto pactuado;
6.1.4. Comunicar, por escrito, à CONTRATADAS quaisquer irregularidades
verificadas no objeto fornecido;
6.1.5. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não-recebimento do objeto,
apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas
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neste termo de referência, no instrumento convocatório ou na proposta
apresentada;
6.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos
6.2.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.2.1. Obedecer às especificações do objeto, constantes deste Termo de Referência,
da proposta apresentada e do ato convocatório, cumprindo o prazo
estabelecido;
6.2.2. Responsabilizar-se pelo transporte dos equipamentos até as dependências da
CONTRATANTE, como também pelas despesas a ele inerentes;
6.2.3. Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e resistência dos materiais
fornecidos, que deverão ser novos e de primeira qualidade;
6.2.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas;
6.2.5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando
for o caso;
6.2.6. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração,
prestando todos os esclarecimentos solicitados;
6.2.7. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, encargos fiscais,
comerciais, sociais, trabalhistas ou de qualquer outra natureza;
6.2.8. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, seguro para garantia de pessoas, devendo apresentar de
imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e
quitação;
6.2.9. Responder integralmente pelas obrigações contratuais;
6.2.10. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato;
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6.2.11. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação
ou omissão no fornecimento do presente contrato.
VII.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1.1. A presente contratação terá como fiscal o(a) Sr.(a) XXXXXXXX.
7.1.2. Será anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
7.1.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

VIII. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.

O pagamento será efetuado 15 dias de acordo com a entrega do objeto ora
licitado após a solicitação da Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes,
em dias úteis, após apresentação da nota devidamente visada e atestada
pela Secretária solicitante, ou qualquer outro servidor designado para tal
fim;

8.2.

A Contratada deverá Apresentar a Nota Fiscal com descrição do serviço/material;

8.3.

O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da
contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

IX.

VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da sua
assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

X.

SANÇÕES CONTRATUAIS
10.1.

Comete infração administrativa a Contratada que:
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10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal.
10.2.

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante.
10.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
10.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
10.2.3.1.

Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional
à obrigação inadimplida.

10.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
10.2.6. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando a dos pagamentos a serem efetuados.
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10.3.

Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

10.4.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n º 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei nº 9.784, de 1999.

10.5.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e
cobrados judicialmente.

10.6.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7.

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração

de

investigação

preliminar

ou

Processo

Administrativo

de

Responsabilização.
XI.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1.

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município de Rodolfo Fernandes/RN, para o
exercício 2021, na classificação abaixo:
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11.1.1. Natureza de despesa aquisição de Material de Consumo;
966 - 3 . 3002 . 10 . 305 . 32 . 2.47 . 0 . 339030 Material de Consumo
1323 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.43 . 0 . 339030 Material de Consumo
1271 - 3 . 3002 . 10 . 122 . 20 . 2.38 . 0 . 339030 Material de Consumo
1427 - 3 . 3002 . 10 . 122 . 20 . 2.38 . 0 . 339030 Material de Consumo
885 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.39 . 0 . 339030 Material de Consumo
893 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.41 . 0 . 339030 Material de Consumo
892 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.41 . 0 . 339030 Material de Consumo
1314 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.42 . 0 . 339030 Material de Consumo
899 - 3 . 3002 . 10 . 301 . 11 . 2.42 . 0 . 339030 Material de Consumo
914 - 3 . 3002 . 10 . 302 . 15 . 2.45 . 0 . 339030 Material de Consumo
835 - 2 . 2013 . 27 . 812 . 2 . 2.34 . 0 . 339030 Material de Consumo
1183 - 2 . 2013 . 27 . 812 . 2 . 2.34 . 0 . 449030 Material de Consumo
766 - 2 . 2006 . 12 . 122 . 2 . 2.7 . 0 . 339030 Material de Consumo
1058 - 2 . 2006 . 12 . 361 . 3 . 2.13 . 0 . 339030 Material de Consumo
789 - 2 . 2006 . 12 . 361 . 3 . 2.13 . 0 . 339030 Material de Consumo
778 - 2 . 2006 . 12 . 361 . 3 . 2.12 . 0 . 339030 Material de Consumo
804 - 2 . 2006 . 12 . 365 . 3 . 2.17 . 0 . 339030 Material de Consumo
813 - 2 . 2006 . 12 . 365 . 3 . 2.18 . 0 . 339030 Material de Consumo
812 - 2 . 2006 . 12 . 365 . 3 . 2.18 . 0 . 339030 Material de Consumo
748 - 2 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339030 Material de Consumo
803 - 2 . 2008 . 20 . 122 . 9 . 2.25 . 0 . 339030 Material de Consumo
1111 - 2 . 2008 . 20 . 608 . 9 . 1.9 . 0 . 339030 Material de Consumo
1261 - 2 . 2014 . 13 . 695 . 13 . 2.65 . 0 . 339030 Material de Consumo
846 - 2 . 2014 . 13 . 122 . 13 . 2.35 . 0 . 339030 Material de Consumo
823 - 2 . 2015 . 4 . 122 . 17 . 2.36 . 0 . 339030 Material de Consumo
783 - 2 . 2007 . 15 . 451 . 4 . 2.23 . 0 . 339030 Material de Consumo
736 - 2 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 339030 Material de Consumo
856 - 4 . 4002 . 8 . 244 . 30 . 2.52 . 0 . 339030 Material de Consumo
857 - 4 . 4002 . 8 . 244 . 30 . 2.52 . 0 . 339030 Material de Consumo

XII.

CONDIÇÕES GERAIS

12.1.

O produto ofertado pela CONTRATADA deverá atender às exigências de qualidade,
observados os padrões e normas preconizados pelos órgãos competentes de controle de
qualidade industrial – ABTN, INMETRO, etc;

12.2.

Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não
implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou
precedente.
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12.3.

Cumprir e fazer cumprir, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostos por este
Termo de Referência.

12.4.

A Contratada se obriga a aceitar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente
previstas respeitando os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo
como base os preços constantes da (s) proposta (s) Contratada (s), diante de necessidade
comprovada da Administração;

Esse termo de referência encontra-se em harmonia com as leis de licitações e jurisprudências dos
Tribunais de Contas e Tribunais de Justiça pátrios.
XIII. DA VALIDADE DA ATA
A presente ata de registro de Preço terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir da assinatura
da referida Ata.
Rodolfo Fernandes/RN, 30/08/2021.

___________________________________

ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS
Pregoeiro

Pagina 46

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
PALÁCIO FRANCISCO GERMANO FILHO
RUA MANOEL NOBRE, 49 - CENTRO - (84) 3373-2001
CEP: 59830-000 - RODOLFO FERNANDES/RN
PMRODOLFOFERNAND@UOL.COM.BR
CNPJ: 08.153.819/0001-09

ANEXO II
PREGÃO ELETRONICO Nº 0015/2021 PE
1.

HABILITAÇÃO

1.1

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa,
os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser
encaminhados pelo e-mail: pmrodolfofernand@uol.com.br, 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 Rodolfo Fernandes, na Rua Manoel Nobre, 49, Centro,
Rodolfo Fernandes, CEP: 59.830-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo
de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão.
1.2

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1 Habilitação Jurídica
1.2.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
1.2.1.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
1.2.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
1.2.1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
1.2.1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
1.2.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;
1.2.1.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
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1.2.1.8No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove
a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971,
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
1.2.1.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
1.2.1.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
1.2.2. Regularidade Fiscal
1.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
1.2.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
1.2.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
1.2.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
1.2.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
1.2.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
1.2.2.7.Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
1.2.2.8. Prova regularidade de débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;

1.2.2.9. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/ ou Alvará de Licença de
Funcionamento;

1.2.2.10. Prova CPF, RG e Comprovante de Residência do sócio e/ou do Representante Legal
que for assinar o contrato junto ao Município;

1.2.2.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
1.2.2.12. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas
no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015;
1.2.2.13. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal,
conforme modelo do anexo VI;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de
27/10/99), conforme modelo do Anexo VIII;
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei
8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo XI.
1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira
1.2.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
1.2.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
1.2.3.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
1.2.3.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
1.2.3.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.
1.2.3.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
1.2.3.3.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (
um) resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
1.2.4. Qualificação Técnica
1.2.4.1.
Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio
da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
1.2.4.1.1. Torna-se FACULTATIVA, aos licitantes que já forneceram à Prefeitura Municipal de
Rodolfo Fernandes, dentro dos termos e especificações deste Edital, a apresentação da qualificação
técnica de que trata o item anterior.
1.2.5. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes
exigências:
1.2.5.1. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que
deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no
instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive
receber notificação, intimação e citação;
1.2.5.2. Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa
consorciada;
1.2.5.3. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de
cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;
1.2.5.4. Demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na
proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste
edital [, com o acréscimo de .....%], para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção
da respectiva participação;
1.2.5.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas
empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômicofinanceira;
1.2.5.5. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas
fases de licitação e durante a vigência do contrato;
1.2.5.6. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas
brasileiras e estrangeiras;
1.2.5.7. Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e
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1.2.5.8. Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de
mais de um consórcio ou isoladamente.
1.2.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal (subitens 9.9.5. e
9.9.9 deste edital);
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício
(subitem 1.2.3.2 do edital).
1.3. 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.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ
e respectivo 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.
1.7. 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
30 (trinta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.
1.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante
vencedor)
PREGÃO ELETRONICO Nº 0015/2021 PE
A empresa (Nome/Razão Social da Empresa Licitante), estabelecida na (Endereço Completo da
Empresa), inscrita no CNPJ sob nº ........................., propõe fornecer à Prefeitura Municipal de
Rodolfo Fernandes, em estrito cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe, o
material licitado.
A validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão
pública de pregão.
Estão inclusos no preço da proposta todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos;
Declaramos que a empresa ora licitante terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, de
fornecer o Produtos/Serviços licitado no prazo previsto neste termo; sob as penas do art. 299 do
Código Penal,
Objeto: Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de materiais de expediente destinado
as ações administrativas do município de Rodolfo Fernandes/RN., conforme especificações
apresentadas a seguir.
Relação do Itens da Proposta de Preço
Item Material/Serviço

Marca/Modelo Unid.
medida

1

2

Total da Proposta

Qtd
licitada

Valor
unitário
(R$)
Valor
Numeral
Valor Por
Extenso
Valor
Numeral
Valor Por
Extenso

Valor
total
(R$)
Valor
Numeral
Valor Por
Extenso
Valor
Numeral
Valor Por
Extenso
Valor
Numeral

Valor Por Extenso
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RAZÃO SOCIAL: ____________ CNPJ: _______________
ENDEREÇO: (Endereço Completo da Empresa
Telefone: (XX) XXXX-XXXX – Email: ______________
REPRESENTANTE LEGAL: ____________
ESTADO CIVIL: ___________ PROFISSÃO: ___________ Cargo na Empresa: __________
CPF: ________________ RG:____________
Endereço Residencial: (Endereço completo da Pessoal Responsável)
Dados Bancários - Agencia: ______ Conta Corrente: _____ Banco: ________

Cidade/UF, XX de XXX de XXXX
(assinatura do representante legal)
nome completo
cargo ou função

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Pagina 53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
PALÁCIO FRANCISCO GERMANO FILHO
RUA MANOEL NOBRE, 49 - CENTRO - (84) 3373-2001
CEP: 59830-000 - RODOLFO FERNANDES/RN
PMRODOLFOFERNAND@UOL.COM.BR
CNPJ: 08.153.819/0001-09

ANEXO IV
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:
Bairro:
Cidade:
UF:
CEP:
CNPJ:
Telefone Comercial:
Inscrição Estadual:
Representante Legal:
RG:
E-mail:
CPF:
Telefone Celular:
Whatsapp:
Resp. Financeiro:
E-mail Financeiro:
Telefone:
E-mail para informativo de edital
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i.
Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios
dos quais venha a participar;
ii.
Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii.
Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter
pleno conhecimento;
iv.
Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexo III.I
v.

Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
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3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento
de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de
Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo
Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante
o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última
utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se
pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações
contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil qualquer mudança ocorrida.
Local e data: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO IV.1
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
2
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
3
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:

i.
A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de
uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
ii.
O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
iii.
A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
iv.
O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas
no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o
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não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: __________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO V
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisição:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45
dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado
em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do
boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos
reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil.
Ou
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do Item, sendo cobrança gerada após o empenho dos
editais, com previsão de prazos e condições previstas nos procedimentos da BLL, para a
modalidade de contrato de registro de preço. Somente com os fornecedores participantes conforme
acordado com os mesmos, com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por item
empenhado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
A BLL efetuara a busca das informações dos empenhos junto ao portal de transparência do
município a cada 90 dias das declarações de empenho para obter a informação dos valores
empenhado no referido contrato registro de preço (até o seu encerramento), para o departamento
competente do município, afim de trabalhar com números reais e justos para com o fornecedor.
- O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa
de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao
crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações
do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o
licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da
plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto
ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da
BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora
de acordo com as regras usuais do mercado.
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DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.
Local e data: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de Rodolfo
Fernandes, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/____

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO VIII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/_______

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal
nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com
o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO IX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/_____

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou
(amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

_____________________________________________
Local e data

______________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO X
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/_____

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes, que a empresa..............................................tomou
conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a
cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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ANEXO XI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/_____

DECLARAÇÃO
(Razão Social) ________________________________________________
CNPJ/MF Nº __________________________________________________
Sediada_____________________________________________________________
(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a
modalidade Pregão Eletrônico nº______/____, instaurada pelo Município de Rodolfo Fernandes,
não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
RG____________________
CPF___________________
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.

Pagina 65

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
PALÁCIO FRANCISCO GERMANO FILHO
RUA MANOEL NOBRE, 49 - CENTRO - (84) 3373-2001
CEP: 59830-000 - RODOLFO FERNANDES/RN
PMRODOLFOFERNAND@UOL.COM.BR
CNPJ: 08.153.819/0001-09

ANEXO XII
MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO N° ______
Contrato para a Registro de Preço para aquisição
futura e parcelada de materiais de expediente
destinado as ações administrativas do município
de Rodolfo Fernandes/RN. que entre si fazem, de um
lado o Município de Rodolfo Fernandes/RN e do outro
_________
O MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ____________, através da(o)____________,
neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a______________ residente e
domiciliado(a) na Cidade de Rodolfo Fernandes/RN, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro
lado ______ (Nome do Empresa fornecedora), estabelecida na ______ (Endereço Completo), inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º _______, neste ato representada por ____________(Nome do representante da
Empresa), apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista
o resultado da Licitação na modalidade Pregão nº 0015/2021 PE, tudo de acordo com as normas gerais da
Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 – Lei que Regulamenta o
Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 0015/2021 PE, de acordo com as normas gerais da Lei
nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 – Lei que Regulamenta o
Pregão, devidamente homologado pelo(a) Sr(a). ________ Ordenador(a) de Despesas da ______________.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 - O presente Instrumento tem como objeto a Registro de Preço para aquisição futura e parcelada
de materiais de expediente destinado as ações administrativas do município de Rodolfo
Fernandes/RN., conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a
Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo:
(Relação dos Itens do Contrato)
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO
3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ ____ (_______).
3.2 – O valor do presente contrato não será reajustado.
3.3 – Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea “d”
da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
Pagina 66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
PALÁCIO FRANCISCO GERMANO FILHO
RUA MANOEL NOBRE, 49 - CENTRO - (84) 3373-2001
CEP: 59830-000 - RODOLFO FERNANDES/RN
PMRODOLFOFERNAND@UOL.COM.BR
CNPJ: 08.153.819/0001-09

3.4 - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à
Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do item(ns) que
se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser
acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do período compreendido entre a data
da contratação e da solicitação, que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo,
em forma resumida, deverá ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § único, do
Art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1 - O presente Contrato terá vigência XX de XX de XXXX, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto
decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela __________, devendo
os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra,
ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente
necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.
5.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) Dias, a contar do recebimento da respectiva
Ordem de Compra.
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por
justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.
5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos
deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo
de validade, quando for o caso.
5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações
condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos.
5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a
especificação;
5.6.2 – Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela
solicitação e consequentemente aceitação.
CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Recursos Ordinários,
previstos na seguinte Dotação Orçamentária:
Dotações que irão compor o contrato
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as
requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo
setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 15 (quinze) dias.
7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou transferência Bancaria em conta
corrente em nome da Empresa.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a:
8.1.1 – Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório.
8.1.2 – Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável
por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento.
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8.1.3 – Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na
execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social,
Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral.
8.1.4 – Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.1.5 – Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato.
8.1.6 – Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na
forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
8.1.7 – Entregar no prazo máximo de 15 (Quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de
Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede
da(o)__________, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de
sua responsabilidade.
8.1.8 – Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que
o ato de recebimento não importará em sua aceitação.
8.1.9 – Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão
estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de
validade, quando for o caso.
8.1.10 – Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações
condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a salvo de possível
deterioração.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - A Contratante obrigar-se-á a:
9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o
cumprimento dos prazos.
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto
deste Contrato.
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria Municipal contratante, a execução
do objeto contratual.
9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo
cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES
10.1 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da
Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações.
10.2 – O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes
sanções:
10.2.1 – Advertência;
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue:
10.2.2.1 – O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa
de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da
respectiva Ordem de Compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias.
10.2.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso de atraso
superior à 30 (trinta) dias.
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o
Município de Rodolfo Fernandes por prazo não superior a 02 (dois) anos.
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
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10.3 - O Município de Rodolfo Fernandes, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá
cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que
tiver sofrido por culpa da empresa Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa
ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.
11.2 - Onão cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em
quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93,
reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em
Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.
11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou
Extrajudicial, nos casos de:
11.3.1 – Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;
11.3.2 – Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
11.3.3 – Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30
(trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.
11.3.4 – No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir
prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência
definida no subitem anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1 – Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo
Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1 – Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente ao de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ANEXOS
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta
apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes,
independentemente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FISCAL DE CONTRATO
15.1 –Fica designado o senhor ________, servidor público, matrícula de nº ______, como fiscal deste
contrato
15.2 - Caberá ao Fiscal Operacional do Contrato, ora designado, as atribuições e responsabilidades contidas
no Decreto de n.º 017/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de
onde o Município de Rodolfo Fernandes/RN está localizado.
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo
entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas
abaixo firmadas.
Rodolfo Fernandes/RN, _____ DE _____DE _____.

_________________________________________
CONTRATANTE

________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1) ............................................................................................ CPF ....................................................
2) ............................................................................................ CPF ....................................................
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ANEXO XIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2021 PE
Aos XX de XX de XXXX na _________ com sede na __________, o Pregoeiro, nomeado nos termos
da Portaria ____/_____ nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e das demais normas legais aplicáveis,
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços
n° 0015/2021 PE, Ata de julgamento de Preços, homologada pelo ordenador de despesas desta
Prefeitura. RESOLVE juntamente com o Sr________________ – Prefeito Municipal, registrar os
preços para Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de materiais de expediente destinado
as ações administrativas do município de Rodolfo Fernandes/RN., objeto do pregão acima citado, que
passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas
foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de materiais de expediente destinado as ações
administrativas do município de Rodolfo Fernandes/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua
assinatura.
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR,
sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade
de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir,
na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente
cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens ou serviços deverão ocorrer de acordo com as
especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da
expedição da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções em conformidade
com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos ou a prestação dos serviços acompanhados
da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da
quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o
recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente
com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade
contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de
transferência bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 15 (quinze) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado
ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na
contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou
crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
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Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida
pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM=I x N x 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 pertinente a ser paga;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365
365
TX = percentual da Taxa anual = 6%
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a
ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 0015/2021
PE, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras
as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa
licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
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apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão
ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de
fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações
legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
I – Os Preços registrados na Ata de Registro de Preços não poderão ser reajustados de qualquer
maneira;
II – Os Contratos oriundo da Ata de registro de preço; poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais
fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
A - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
B - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
III – Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas
especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao
representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, e deverão ser entregues no endereço constante
na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; as embalagens deverão ser
apresentadas em original e intacta contendo as seguintes informações:
A) Identificação do produto
B) Marca;
C) Nome e endereço do fabricante;
D) Embalagem original e intacta;
E) Data de validade (tempo de vida útil);
F) Data de fabricação.
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações
técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
 A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
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- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
 Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de
registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO
DAS ORDENS DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela
contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou
parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados,
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e
cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a
critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro
de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12
(doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem
prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
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Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após
a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal o
Senhor ___________, servidor público, matrícula de nº ____. especialmente designado, de acordo com
a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. Caberá ao Fiscal Operacional daAta, ora designado, as atribuições
e responsabilidades contidas no Decreto de n.º 017/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 0015/2021 PE e a proposta
da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das
disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial,
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Apodi/RN, com
exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.
Rodolfo Fernandes/RN, ____ de _____de ________

_______________________________________ __________________________________________
Pregoeiro Oficial do Munícipio de
Rodolfo Fernandes/RN

CONTRATANTE

Assinaturas das Empresas Contratadas
__________________
Empresa
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ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Relação dos Itens da Ata de Registro de Preço do Pregão Nº 0015/2021 PE
Relação dos Itens de cada Fornecedor

Rodolfo Fernandes/RN, ___ de ____de _____
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