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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 

PROCESSO Nº 038/2013 
 
 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 
PROCESSO Nº.038/2013 
 
 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição 2 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM, conforme 

descrição constante no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

Empresa:_______________________________________________________________________ 

Pessoa para contato______________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________ Estado: ___________________________ 

Telefone: _______________________________________ Fax:____________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________ 

CNPJ: __________________________________________________________________________ 

Recebemos da Equipe de Pregão a cópia do Pregão Presencial acima identificado e os respectivos 

anexos. 

Mossoró, ______ de __________________ de 2013. 

__________________________________________ 

Carimbo/Assinatura 

 

(Preencher com letra legível e encaminhar para o fax (84) 3315.1525, para que possamos enviar 

informações posteriores, caso seja necessário), ou para o e-mail: previ.mossoro2012@hotmail.com 
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PREGÃO N°.001/2013 – PREVI 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2013 – PREVI 

TIPO: MENOR PREÇO  

 
 O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró,  
através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 066/2013, de 15 de abril de 2013, comunicam aos 
interessados e torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de 2 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM, conforme Anexo I - Objeto 
deste edital. A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006,  em suas redações atuais.  
 

1 – DO PREÂMBULO: 

1.1 – OBJETO DA LICITAÇÃO:  

 

A licitação em tela destina-se à Aquisição de 02 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM, conforme descrições 

contidas no Anexo I – Objeto deste Edital, para auxiliar no desenvolvimento das ações e atividades do 

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró, conforme Termo 

de Referência – Especificações e condições do objeto, Quantidades e Orçamento básico (Anexo I) 

deste Edital. 

 

1.2 – AQUISIÇÃO DO EDITAL:  

 

O Impresso contendo o presente PREGÃO PRESENCIAL e seus Anexos encontram-se à disposição 

dos interessados no Setor de Licitações, localizado no prédio sede deste Instituto, situada na Avenida 

Rio Branco, 1951, Cetro – Mossoró/RN, CEP: 59.600-145, das 07h00min às 13h00min, de segunda a 

sexta-feira, ou no site www.previmossoro.com.br, conforme requisitos e condições legais dispostos na 

Legislação pertinente, em especial àquelas aplicáveis a presente modalidade. Quaisquer 
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esclarecimentos poderão ser prestados no mesmo local ou pelos telefones: (84)3315.1395/fax: 

(84)3315.1525; ou pelo endereço eletrônico previ.mossoro2012@hotmail.com 

 

1.3 ORÇAMENTO BÁSICO:  

 

O objeto deste certame licitatório terá o valor máximo global de até R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais), sendo R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para subitem 1 e R$ 70.000,00(setenta mil 

reais) para subitem 2. 

 

1.4 – PRAZO DE ENTREGA:  

 

O objeto deverá ser entregue EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, contados do recebimento, pela 

contratada, da respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

1.4.1. – Caso o objeto fornecido apresente defeitos de qualquer natureza que impeça a sua regular 

utilização enquanto estiverem na garantia, deverá ser substituído, sem custo adicional, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a comunicação deste Órgão à empresa fornecedora do 

produto. 

2 – DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 

2.1 - A abertura da sessão pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL acontecerá no dia 13 de 

junho de 2013, pelas 09h00min (Horário de Brasília/DF), na sala de reuniões, localizado no 1º andar  

do prédio sede do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO 

DE MOSSORÓ, situada na Avenida Rio Branco, 1951, Centro, Mossoró/RN – CEP: 59.600-145, e será 

conduzido pelo Pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio. Quaisquer esclarecimentos poderão ser 

prestados no mesmo local ou pelos telefones: (84)3315.1395/ fax: (84)3315.1525; ou pelo endereço 

eletrônico previ.mossoro2012@hotmail.com 

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 

da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

3.2 – A apresentação de propostas para participar desta licitação implica na aceitação plena e 

irrevogável pelos Interessados, das condições constantes neste Edital e em seus Anexos. 

3.3 – Não poderão participar da presente licitação: 

3.3.1 - Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido 
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declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão 
do direito de licitar. 
 
3.3.2- Não será aceita a participação de empresa sem a presença do representante legal desta, nem 
admitido o encaminhamento de propostas de preços ou documentação de habilitação antes da data e 
horário, e/ou fora do local estipulados no preâmbulo deste EDITAL, nem por fax, por meio postal, 
eletrônico ou similar. 
 
3.3.3 - Os interessados que não atenderem a todas as condições e exigências estabelecidas para este 

certame, ou não apresentarem os documentos nela exigidos; 

3.3.4 - Interessados que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio; 

3.4 - Uma licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico 

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

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

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

econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 

5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou 

financeiramente a outra empresa; 

3.5 - Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao CONTRATANTE será elegível para participar deste 

processo licitatório; 

3.6 - Servidor de qualquer órgão ou entidade pública; 

3.7 - É vedado contratar, aditar, prorrogar contrato com empresa de prestação de serviços, obras, 

alienações, compras e locações nas quais seus sócios ou empregados sejam parentes até o terceiro 

grau em linha reta, colateral e por afinidade de quaisquer das pessoas ocupantes dos cargos qualquer 

ocupante de cargo comissionado no Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do 

Município de Mossoró (Redação em conformidade com os art. 4º e 5º do Decreto Municipal no 9.510, 

de 26 de Setembro de 2011). 

4 – DA ENTREGA DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 – Será admitido apenas 1 (um) Representante para cada Licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma credenciada. 

4.2 – A ausência do Credenciado na Sessão somente caberá por autorização do Pregoeiro. 

4.3 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos juntamente com 

documento conforme modelo do Anexo VI do Edital. 
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a) Tratando-se de Representante Legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 

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

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante 

Legal, por força do instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, 

tornar-se-á obrigatória a apresentação de Procuração de um sócio para outro conforme o subitem b) 

abaixo; 

b) Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma 

reconhecida, conforme Anexo II – Procuração Credenciamento, da qual constem poderes específicos 

para formular lances, complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, 

renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, ASSINAR 

DECLARAÇÕES, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e/ou inclusive assinar o Contrato 

oriundo da Licitação. Acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem 

“a” acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

c) Documento oficial de identificação que contenha foto do Representante Legal ou 

Procurador e apresentar cópia simples do documento. 

d) Declaração, no caso das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte de que atendem os 

requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para que possam 

fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei, conforme modelo Anexo VII do edital. 

e) Declaração dando ciência que cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos 

por este instrumento convocatório, conforme modelo do Anexo V. 

4.3.1 – Estes documentos (originais ou cópias) ficarão em poder do Pregoeiro e integrarão o processo. 

No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas, à vista do original, por tabelião, ou pelo 

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

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

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

sessão do pregão. 

4.5 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

4.6 – Para a efetivação de lances verbais é obrigatória a presença dos representantes credenciados no 

ato de abertura da licitação. 

4.7 – IMPORTANTE: A documentação descrita no subitem 4.3 do presente Edital inerente ao 

credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação. 
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4.8 – Objetivando dar maior celeridade à sessão inaugural, a entrega ao Pregoeiro/equipe de apoio, 

dos documentos de credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os 

documentos de Habilitação poderá ser antecipada, preferentemente, em 30 (trinta) minutos antes da 

hora estabelecida no subitem 2.1 deste Edital, quando logo após, será iniciada a fase de 

credenciamento das licitantes. 

5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES, DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO. 

5.1 – As Declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador 

Credenciado, desde que hajam poderes outorgados na Procuração. 

5.2 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser de acordo com 

modelo estabelecido no Anexo III – Declaração de Pleno Atendimento e deverá ser apresentada fora 

dos Envelopes n.º 1 e 2. 

5.3 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 

(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa o nome da proponente e, 

conforme o caso, os seguintes dizeres: 

 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS 

AO PREGOEIRO: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE 

MOSSORO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM 

DATA: 13/06/2013 – 09H00MIN (HORARIO DE BRASILIA/DF). 

NOME COMPLETO DA LICITANTE 

CNPJ: 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

AO PREGOEIRO: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOSSORO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM 

DATA: 13/06/2013 – 09H00MIN (HORARIO DE BRASILIA/DF). 

NOME COMPLETO DA LICITANTE 

CNPJ: 
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5.4 – Junto com a entrega dos envelopes, as empresas licitantes deverão entregar, também, um 

documento individualizado (não colocar dentro do envelope), qual seja, uma declaração dando ciência 

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos por este instrumento convocatório, 

conforme modelo do Anexo V. 

5.5 – Em nenhuma hipótese, serão recebidos envelopes de Proposta de Preços e/ou de Habilitação 

após o prazo estabelecido para sessão inicial do certame. Declarada a abertura da sessão pelo 

Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

5.6 – Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

6 – DOS ANEXOS DO EDITAL: 

6.1 – Integram este Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO OBJETO; QUANTIDADES; E 

ORÇAMENTO BÁSICO); 

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DO MENOR; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO DO LICITANTE; 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO  PORTE. 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO 

(Decreto Municipal no 9.510, de 26 de Setembro de 2011). 

ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

7 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

7.1 – Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 

presente Edital por irregularidade, protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para realização do Pregão no endereço discriminado no subitem 2.1 deste Edital, cabendo ao 

Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas. 
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7.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas 

ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de 

realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 

certame. 

7.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

7.4 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

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

8.1 – No dia, hora e local designados no subitem 2.1 deste Edital, na presença dos representantes de 

todas as licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, 

após a abertura da mesma, receberá, em envelopes devidamente fechados, conforme condições 

descritas no presente Edital, contendo a Proposta de Preços e os documentos de Habilitação, 

admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo registrado em ata o(s) nome(s) 

da(s) licitante(s). 

Parágrafo Único – Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração, conforme 

sugere o modelo do Anexo V do Edital, dando ciência de que cumprem plenamente os  requisitos de 

habilitação, na forma do inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, a qual deverá acompanhar a 

documentação de credenciamento. 

8.1.2 – Após o recebimento de todos os envelopes das licitantes presentes no local da sessão, o 

Pregoeiro anunciará o encerramento da fase de recebimento dos envelopes e dará início ao 

credenciamento. A seguir será realizada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. 

8.1.3 – Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas de preços, sendo as 

mesmas conferidas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

8.1.4 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

8.2 – DA PROPOSTA 

8.2.1 – A proposta de preço deverá ser, preferencialmente, conforme o Anexo IV – Modelo da 

Proposta, deverá estar contida no ENVELOPE N.º 01 e ser elaborada visando atender as normas deste 

Edital, impressa por processo eletrônico em 2 (duas) vias de igual teor e forma, em papel timbrado da 

proponente licitante, redigida em linguagem clara, no idioma oficial do Brasil, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante legal da empresa na última folha e 

rubricada nas demais, e conter o seguinte: 
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a) Especificação clara e sucinta do(s) objeto(s) ofertado(s), de acordo com Anexo I deste Edital, 

incluindo a marca do item cotado; 

b) Cotação do(s) preço(s) unitário e total do(s) item(s) e o total global, também por extenso, em 

moeda corrente nacional (REAL), sendo admitidas apenas duas casas decimais após a vírgula, devendo 

a cotação total estar expressa em algarismos arábicos e por extenso, prevalecendo, na ocorrência de 

discrepância quanto ao valor, a informação prestada por extenso; 

c) Declaração expressa de que nos preços ofertados encontram-se incluídos todos os impostos, taxas, 

fretes e demais encargos; 

d) Declaração de validade da proposta por prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

apresentação, excluídos os prazos de recursos administrativos; 

e) Declaração em papel timbrado com CNPJ da pessoa jurídica, indicando o nome, qualificação, 

endereço e CPF do seu representante legal que assinará o contrato; 

f) Data de entrega do objeto no prazo em até EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, contados do 

recebimento, pela contratada, da respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

g) Indicar nome do estabelecimento bancário, localidade e número da conta corrente em que deverá 

ser efetivado o pagamento. 

8.2.2 – A proponente licitante, após a entrega de sua proposta, poderá retirá-la mediante 

requerimento escrito ou verbal ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que 

caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo citado agente. 

8.2.3 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização da entrega do material será 

interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo 

após a abertura das propostas. 

8.2.4 - prazo de garantia total de, no mínimo, 2 (dois) anos. 

8.2.5 – Não serão admitidas cotações inferiores à quantidade prevista neste Edital. 

8.2.6 – O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

8.2.7 – A proposta em desacordo com o Edital será desclassificada. 

8.2.8 – Caberá ao Pregoeiro decidir, motivadamente, a cerca da aceitabilidade da Proposta quando 

houver divergência com o Edital e não implicar na mudança de marca, modelo e valor ofertado. 
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8.3 – DA HABILITAÇÃO 

8.3.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" conterá documento que poderão ser apresentados 

em cópias, as quais deverão ser autenticadas, à vista do original, por Tabelião, ou pelo Pregoeiro, ou 

por servidor integrante da Equipe de Apoio do Órgão executor da licitação. As cópias ficarão retidas no 

processo.  

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

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

informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet 

durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 

8.3.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-

se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir. 

f)  Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" do subitem 1.1 acima não precisarão constar do 

Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 

8.2.1.3 – REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal relativo à sede da Licitante 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
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d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da Licitante 

pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto ou outra prova 

equivalente na forma da lei; 

e) Certidão de regularidade de débito com o Sistema de Seguridade Social (CND); 

f) Certificado de regularidade de situação com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

8.2.1.3.1 – Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas que noticiem 

que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

8.2.1.3.2 – No tocante as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE definidas, 

respectivamente, nos incisos I e II, do Art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, 

interessadas em participar desta licitação: 

a) deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43, da Lei Complementar 123/2006). 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa (§ 1º, Art. 43, Lei Complementar 

123/2006). 

c) As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que não regularizarem a documentação no 

prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação (§ 2°, Art. 43, Lei Complementar 123/2006). 

8.2.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata e recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da 

sessão pública desta licitação. 

8.2.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a Licitante dispõe de aptidão para desempenho da atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, ou seja, na execução de 

eventos, conforme preceitua o art. 30, inciso II, § 1º e 3º do inciso IV da Lei nº 8666/93 e alterações 

posteriores. 
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8.2.6 – OUTRAS COMPROVAÇÕES E DOCUMENTOS 

a) Declaração conforme Anexo V – Declaração de Compromisso e Idoneidade, elaborada em papel 

timbrado e subscrita pelo Representante Legal da Licitante ou Procurador credenciado, desde que 

hajam poderes outorgados na Procuração, assegurando a inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração Pública. 

b) Listagem de Rede de Atendimento de assistência técnica e garantia com no mínimo 3 (três) 

localidades diferentes no Estado do Rio Grande do Norte. 

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

de licitações promovidas pela Prefeitura Municipal do Natal/RN, de não ser declarada inidônea para 

licitar e contratar com a Administração Pública e que está ciente da obrigação de declarar o fato 

superveniente, em cumprimento às disposições legais nos termos do parágrafo 2°, art. 32 da Lei n° 

8666/93 (Anexo III); 

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

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

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

de 1998 (Lei nº 9.854/99) (Anexo IV); 

e) Declaração de Inexistência de Relação Familiar ou Parentesco (Anexo VIII – Redação em 

conformidade com o art. 5º, Parágrafo Único, do Decreto Municipal no 9.510, de 26 de Setembro de 

2011). 

9 – DO JULGAMENTO: 

9.1 – Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos; 

9.2 – Para efeito de ordenamento dos trabalhos, o julgamento será dividido em duas etapas e 

obedecerá aos critérios definidos nos itens seguintes deste Edital: 

I – a Etapa de Classificação de Preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as 

licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais 

das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da 

proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 

II – a Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação, que compreenderá a 

verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “documentos de habilitação” da 

licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 

presente Edital. Esta etapa compreenderá também a declaração da licitante vencedora do certame e a 

adjudicação. 

9.3 – Etapa de Classificação de Preços: 
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9.3.1 – Serão abertos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” de todas as licitantes. 

9.3.2 – O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram Propostas de 

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

que as respectivas propostas estejam de conformidade com as especificações solicitadas, informando 

também a marca do objeto licitado. Caso seja necessário, a sessão será interrompida para análise, pela 

equipe de apoio, dos aspectos técnicos do objeto cotado. 

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

licitantes. 

9.3.4 – O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de MENOR PREÇO  e aquelas licitantes que 

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

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

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

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

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

propostas escritas. 

9.3.6 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes 

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

decrescentes e sempre inferiores ao menor lance. 

9.3.7 – O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas, a apresentar os lances 

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

sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

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

ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO. 

9.3.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 

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

registrada para classificação, no final da etapa competitiva. 

9.3.10 – Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

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

9.3.11 – Caso não se realize nenhum lance verbal e haja empate nas propostas escritas, ordenadas e 

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

9.3.12 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
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9.3.13 – Não sendo aceitável o preço da primeira colocada, ao Pregoeiro é facultado abrir negociações 

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

interesse da Administração. 

9.3.14 – IMPORTANTE: Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se 

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

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

condições a seguir: 

I – Nesta licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

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

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

bem classificada; 

III – Ocorrendo o empate, a MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem classificada, 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada primeira classificada na fase de 

lances, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

IV – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento), 

superiores a proposta mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique 

àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

V – A MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem classificada, nas condições do 

Inciso II, será convocada para apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira 

colocada, para o desempate, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Pregoeiro, sob 

pena de preclusão; 

VI – Não ocorrendo à contratação da MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE na forma do 

Inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

Inciso II na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

VII – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto do Inciso acima, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

9.3.15 – O disposto no subitem 10.3.14 somente se aplicará, quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

9.3.16 – As MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, nos termos da legislação civil, 

acrescentarão à sua forma ou denominação as expressões “MICROEMPRESA” ou “EMPRESA DE 
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PEQUENO PORTE”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa 

a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da Lei 123/2006). 

9.3.18 – Definida a classificação final das propostas, em ordem crescente de preços, e sendo aceitável 

a oferta da licitante primeira classificada, serão verificadas suas condições habilitatórias. Para tanto, 

caso não seja possível durante a sessão pública inerente aos lances, o Pregoeiro convocará todos os 

licitantes através do Diário Oficial do Município para em sessão pública verificar a habilitação da(s) 

licitante(s) vencedora(s), conforme disposições contidas no presente Edital. 

9.4 – Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação: 

9.4.1 – Efetuados os procedimentos previstos no subitem 9.3 deste Edital e sendo aceitável a proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente ao Envelope 01 

("DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO") desta licitante, conforme critérios estabelecidos no presente 

Edital e na legislação aplicável. 

9.4.2 – As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação 

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

inabilitadas. 

9.4.3 – Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente, dentre aquelas classificadas para lances verbais, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a 

ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro. 

9.4.4 – Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 

credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 

classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo 

ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) 

credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

9.4.5 – Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 

vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja assinado o 

contrato pela vencedora. Após esse fato, ficarão por 30 (trinta) dias correntes à disposição das 

licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

9.4.6 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital e não havendo interposição de 

recurso, o pregoeiro declarará a empresa como vencedora, adjudicando-lhe o objeto do certame. 

9.5– Declarado o vencedor e em decorrência do seu novo preço, caso não tenha sido registrado na 

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

considerados finais, apresentando no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, uma nova proposta escrita 
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com o novo valor global distribuídos nos preços unitários, mantendo as mesmas condições exigidas no 

Edital, sob pena de desclassificação da proposta e, submeter-se as sanções previstas no art. 7º, da Lei 

10.520, de 17/07/2002. 

9.6 – Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões 

entre Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata. 

9.7 – Não será considerada qualquer oferta de vantagem, não prevista no objeto deste Edital. 

10 – DOS RECURSOS: 

10.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando a(s) demais licitante(s) desde logo, intimada(s) para apresentar contra razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente sendo-lhes assegurado 

vista imediata dos autos. 

10.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso e consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

10.3 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 

10.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.5 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação a 

licitante vencedora e a homologação do processo licitatório. 

11 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 

11.1 – Concluído os trabalhos e não havendo a interposição de recursos, o Pregoeiro encaminhará o 

processo, devidamente instruído e adjudicado, à apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente do 

Instituto de Previdência Social do Servidores do Município de Mossoró, para expedição e publicação 

do ato homologatório. 

11.2 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a 

cumprir os compromissos assumidos, será convocada outra licitante na ordem de classificação das 

ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 

11.3 – Homologado o resultado e adjudicado os objetos da licitação, a vencedora terá o prazo de 03 

(três) dias úteis, para apresentar-se no Instituto de Previdência Social do Servidores do Município de 

Mossoró no endereço já mencionado, onde obedecerá às condições e obrigações indicadas no Edital 

da licitação, utilizando assim subsidiariamente a Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores. 
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12 – DA CONTRATAÇÃO: 

12.1 – A(s) compra(s) decorrente(s) desta licitação será(ão) formalizada(s) mediante Contrato a ser 

assinado pelas partes (Anexo VIII), sendo que a entrega do objeto será realizada junto do Instituto de 

Previdência Social do Servidores do Município de Mossoró  

13 – DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

13.1 – Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

e) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 

no contrato; 

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 

8.666 de 21 de junho de 1993, em sua redação atual; 

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato. 

l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 
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m) a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65, da Lei 8.666 de 21 de junho de 

1993, em sua redação atual; 

n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 

obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; 

p) a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço 

ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no 

projeto; 

q) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato; e 

r) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, em sua 

redação atual, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

13.2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.3 – A rescisão do contrato poderá ser: 

13.3.1 – Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no subitem 

16.1, alíneas “a” a “l” e “q”; 

13.3.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

13.3.3 – Judicial, nos termos da legislação; 

13.3.4 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente; 
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13.3.5 – Quando a rescisão ocorrer com base no subitem 16.1, alíneas “l” a “q”, sem que haja culpa do 

contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 

ainda direito a devolução da garantia, se for o caso. 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

14.1 – A contratação de que trata o presente Edital ocorrerá por conta dos recursos orçamentários, 

cuja classificação institucional funcional programática é a seguinte: 

Unidade Orçamentária: 24.201 - PREVI - MOSSORÓ 

Projeto/Atividade: 2302 – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 

Elemento da Despesa: 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 

Fonte de Recurso: FONTE 100 

Valor: R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) 

15 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

15.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Fatura/Nota Fiscal de 

Serviço discriminativa no setor competente do Instituto de Previdência Social do Servidores do 

Município de Mossoró, observadas as demais condições contidas no Termo de Referência; 

15.2 – O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, 

indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e 

número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

15.3 – Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do 

recolhimento mensal dos encargos sociais e previdenciários, quais sejam INSS, FGTS, Certidões 

Negativas da Fazenda e da Dívida Ativa Estadual, nos termos do art. 31, da Lei nº 8.212, alterada pela 

Lei nº 9.711, de 20.11.98 e do FGTS e do Decreto Estadual nº 17.518, de 21/05/2004. 

15.4 – À CONTRATANTE, reserva-se o direito de suspender o pagamento se o OBJETO CONTRATADO 

não atender as especificações constantes do Edital deste Pregão. 

15.5 – Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, deverá apresentar, 

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

e contribuições, conforme legislação em vigor. 

15.6 – Os preços são fixos e irreajustáveis. 

16 – DA FISCALIZAÇÃO: 
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16.1 – O objeto deste certame será fiscalizado pela CONTRATANTE, que para isso indicará preposto 

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

legislação aplicável. 

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

17.1 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total 

das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica 

aos licitantes remanescentes de que trata o subitem 17.4, do Edital. 

17.2 – Atrasar injustificadamente a entrega do objeto licitado, após o prazo preestabelecido neste 

Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; e  

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

configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato. 

17.3 – As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor contratado e serão descontadas 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Logística e 

Modernização organizacional ou quando for o caso, cobradas judicialmente. 

17.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE, poderá aplicar as seguintes 

sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa por atraso a cada 30 dias após o prazo previsto na alínea “b”, do sub item 20.2, no percentual 

de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as 

condições pactuadas; 

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

Administração por período não superior a cinco (5) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por período não 

superior a cinco (5) anos. 

Parágrafo Único: a aplicação da sanção prevista na alínea “b”, não prejudica a incidência cumulativa 

das penalidades das alíneas “a”, “c” e “d”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso 

de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de 

eventuais cotas mensais, expressamente prevista, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo 

de dez (10) dias úteis. 



 
 

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró 

PREVI-MOSSORÓ  

 
 

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, 1591  - CENTRO – MOSSORÓ/RN – CNPJ: 14.801.428/0001-48. 

  
 

 

17.5 – Ocorrendo a inexecução de que trata o subitem 20.4, reserva-se ao órgão CONTRATANTE o 

direito de acatar a oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação. 

17.6 – A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula é de competência exclusiva da Titular da 

Pasta. 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1 – O Instituto de Previdência Social do Servidores do Município de Mossoró, na defesa do interesse 

público e de acordo com a legislação vigente, reserva-se o direito de anular ou revogar, no todo ou em 

parte, a presente licitação. 

18.2 – As licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer em 

caráter de recurso, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 

previstas na legislação vigente. 

18.3 – A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inveracidade das informações nele contidas, implicará na imediata desclassificação 

do concorrente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido formalizado o Instrumento contratual, a 

sua rescisão, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

18.4 – Ao Pregoeiro reserva-se ao direito de efetuar diligências junto às licitantes, em qualquer tempo, 

no curso da licitação, podendo solicitar quaisquer esclarecimentos que julgar necessários, vedada à 

inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta. 

18.5 – Todas as condições deste Edital, assim como os compromissos assumidos pela proponente 

vencedora, em sua proposta farão parte do contrato, independentemente de transcrição. 

18.6 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação/proposta relativas ao presente Pregão, nem em relação às expectativas de 

contratações dela decorrentes; 

18.7 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada no Setor de Licitações, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores do 

Município de Mossoró, Av. Rio Branco, 1951 - Centro, Mossoró/RN, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Findo este prazo os mesmos serão inutilizados. 

18.8 – Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que 

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

18.9 - O resultado e os demais atos passíveis de divulgação pertinentes a esta licitação serão 

divulgados no JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN(JOM) 
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18.10 – Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia do 

vencimento. 

18.11 – Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a 

eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro, no 

horário das 07h00min às 13h00min. 

18.12 – Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pelo Pregoeiro, tudo de 

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

direito. 

18.13 – Face ao disposto no § 1º, do art. 65, da Lei n.º 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, a 

quantidade de que trata este contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de até vinte e cinco por 

cento (25%) do valor inicial do contrato, com a devida atualização. 

 

Mossoró, (RN), 31 de maio de 2013. 

 

GEORGIANY PAULA BESSA CAMPELO 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO OBJETO; QUANTIDADES; E ORÇAMENTO BÁSICO). 

- OBJETO:  A presente licitação tem por objeto a aquisição 2 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM), conforme as 

seguintes quantidades e especificações mínimas, a ver: 

ITEM  01:  01 Veículo automotor, de passageiros (automóvel), tipo sedan, com capacidade para 05 

(cinco) passageiros, conforme CRLV; motorização mínima de 1.598 cilindradas cúbicas (cm³) , potência 

superior a 101 cv, bi-combustível (flex); 04 (quatro) portas; porta malas com capacidade mínima de 

480 litros; equipado com os itens a seguir: ar condicionado de fábrica; direção hidráulica ou elétrica; 

vidros elétricos; travas elétricas; bancos de motorista com regulagem de altura; banco traseiro 

bipartido; chave com telecomando para abertura das portas; cintos de segurança dianteiros retrateis e 

de três pontos com regulagem de altura, cinto de segurança traseiros (laterais) retrateis de 03 pontos; 

comando interno de abertura da tampa de combustível; comando interno de abertura do porta malas; 

tanque de 55l (cinquenta e cinco litros); cambio manual de 5 marchas, freios dianteiros a disco 

ventilado e traseiros a tambor com regulagem automática; equipado com os componentes de 

segurança obrigatórios; pintura sólida na cor branca; tapetes; protetor de cárter; zero quilômetro; 

ano/modelo 2013; Película Preta nº 03, previamente instalada; Alarme; CD player devidamente 

instalado; Emplacado e com seguro obrigatório; e garantia de 12 (doze) meses. 

DESCRIÇÃO UNIDADE: Unidade 

QUANT.: 01 

VALOR MÁXIMO GLOBAL R$ 50.000,00 

ORÇAMENTO ESTIMADO: Valor máximo global de até R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). 

ITEM  02:  01 Veículo automotor, de passageiros (automóvel), tipo SUV, com capacidade para 05 

(cinco) passageiros, conforme CRLV; motorização mínima de 1.975 cilindradas cúbicas (cm³) , potência 

superior a 140 cv, bi-combustível (flex), 04 (quatro) portas; comprimento mínimo de 4352 mm, 

capacidade de tanque de combustível de no mínimo 58l (cinquenta e oito litros); capacidade mínima 

de porta malas de 644l (seiscentos e quarenta e quatro litros); tração dianteira ou nas quatro rodas; 

direção hidráulica ou elétrica; suspenção dianteira com barra estabilizadora; rodas tipo independente 

e molas helicoidal; suspenção traseira  tipo braços triangulares e traseira com barra estabilizadora; 

freios a disco com discos ventilados nas quatro rodas; porta traseira abertura vertical; rodas dianteiras 

e traseiras em liga leve; retrovisores com ajuste elétricos; airbag dianteiro para motorista e passageiro;  

faróis de neblina; ar condicionado de fábrica; vidros elétricos (no mínimo nas portas dianteiras); travas 
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elétricas; equipado com os componentes de segurança obrigatórios; pintura sólida na cor branca; 

transmissão manual de, no mínimo, 05 (cinco) velocidades; tapetes; protetor de cárter; zero 

quilômetro; ano/modelo 2013; Película Preta nº 03, previamente instalada; Alarme; CD player 

devidamente instalado; Emplacado e com seguro obrigatório; e garantia de 12 (doze) meses. 

DESCRIÇÃO UNIDADE: Unidade 

QUANT.: 01 

VALOR MÁXIMO GLOBAL R$ 70.000,00 
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ANEXO II 

MINUTA DE MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Sr. Pregoeiro, 

Seguindo os ditames editalícios, apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2013 – INTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO 

MUNICIPIO DE MOSSORÓ, conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com ANEXO I, do 

Edital: 

ITEM 01 
 

DESCRIÇÃO 
 

UNIDADE 
 

QUANT VALOR MÁXIMO  
 

ITEM 02 
 

DESCRIÇÃO 
 

UNIDADE 
 

QUANT VALOR MÁXIMO  
 

 

1. Valor total da proposta: R$ __________ (_______________).  

2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. 

3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos 

indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc. 

4. Prazo de entrega/conclusão do serviço: EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, contados do recebimento, 

pela contratada, da respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

5. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco _____________, Nº ________, 

Agência _______, e o nosso telefone para contato é __________, fax _________ e e- mail. 

6. Caso o objeto fornecido apresente defeitos de qualquer natureza que impeça a sua regular 

utilização enquanto estiverem na garantia, deverá ser substituído, sem custo adicional, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a comunicação deste Órgão à empresa fornecedora do 

produto. 

7. Demais informações exigidas no edital e seus anexos: (indicar, quando for o caso) Estamos de 

acordo com as demais condições do edital e seus anexos. 

Atenciosamente, 

XXXXXXXXXXXXXXXX, ____de ____________de 2013. 

Diretor ou representante legal – RG/CPF 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 
________________________, sediada no (a) __________________, declara, para os devidos fins do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do 
Município de Mossoró, sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX, ____de ____________de 2013. 
Diretor ou representante legal – RG/CPF 
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ANEXO IV 

 

MODELO DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do 

Município de Mossoró  

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

___________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

________________________________, portadora da Carteira de Identidade Nº ________________ e 

do CPF Nº _____________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso "V" Art. 27 da Lei Nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

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

(dezesseis) anos. 

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

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX, ____de ____________de 2013. 
Diretor ou representante legal – RG/CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró 

PREVI-MOSSORÓ  

 
 

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, 1591  - CENTRO – MOSSORÓ/RN – CNPJ: 14.801.428/0001-48. 

  
 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DECLARAÇÃO 

 

A ____________________________________________________(razão social na empresa), CNPJ Nº : 

______________________________ com sede na___________________________________(endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de 

Mossoró, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no 

presente certame licitatório. 

________________ , _________ de _______________ de 2013. 

________________________________________________ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 

 

Nome ou carimbo: ____________________________________________________ 

Cargo ou carimbo: ____________________________________________________ 

Nº da cédula de identidade e órgão emitente: _______________________________ 

CPF: _________________________________________ 

OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

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

completo)_________, neste ato representada pelo ___(cargo), ____(nome do responsável), 

_______(nacionalidade, estado civil, nº da carteira de identidade, órgão expedidor, data de emissão e 

nº do CIC), CREDENCIA o Sr. _____(nome do credenciado), ____(nacionalidade, estado civil, nº da 

carteira de identidade, órgão expedidor, data de emissão, e nº do CIC)______, dando-lhe plenos 

poderes para, em nome desta empresa, dar entrada em documentação, formalizar propostas, dar 

lances, recorrer, desistir e tratar de todos os demais assuntos pertinentes à Licitação PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de 

Mossoró  

 

______________, _____ de ____________ de 2013. 

____________________________________________ 

Assinatura e identificação 

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

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A 

Empresa ______________________________ inscrita no CNPJ nº ______________________, sediada 

(endereço completo) _______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° ___________ e do CPF _____________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido 

Diploma. 

______________, _____ de ____________ de 2013. 

______________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO 

Firma ou Razão Social: 

Endereço: 

Município: 

UF: CNPJ: 

Inscrição Estadual ou Municipal: 

Declaro para os devidos fins,  que na empresa acima qualificada, não existe sócio ou empregado com 

relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos 

Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por  afinidade, até o terceiro grau, de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento. 

Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo seu 

inteiro teor, sob as penas da Lei. 

______________, _____ de ____________ de 2013. 

______________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE UM LADO O INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ – PREVI, E DO OUTRO LADO A 

EMPRESA ____________, NA FORMA ABAIXO DESCRITA: A ______(nome do órgão)___________, 

representada, neste ato, pelo seu _____, ______________________, Sr(a). 

__________________________, brasileiro(a), (estado civil), portador da carteira de identidade nº 

__________________ e CPF nº _________________, doravante denominada CONTRATANTE, e a 

empresa ______________ ___________________, CNPJ nº ............................, neste ato, representada 

por ______________________________________, brasileiro, (estado civil), portador da carteira de 

identidade nº ___________________ e CPF nº __________________, doravante denominada 

CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, de 

conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.º __________/2013, referente ao 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00___/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do 

Município de Mossoró , com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com 

aplicação subsidiária da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, em suas redações atuais, passando o Edital, Anexos e a Proposta da CONTRATADA, 

independentemente de suas transcrições, a fazerem parte integrante e complementar deste 

Instrumento, no que couber, que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente instrumento destina-se a Aquisição de Veículo Automotor, de acordo com as condições 

descritas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00___/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social 

dos Servidores do Município de Mossoró, partes integrantes deste Contrato, independentemente de 

qualquer transcrição. 

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

adjudicação e homologação do certame licitatório na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00___/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró, 

Processo Administrativo n.º ____________. 

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

ato convocatório, a proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes e constitutivos da 

licitação de que trata a cláusula anterior. 
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CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

O valor global do presente contrato importa em R$ ___________ (____________). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA GARANTIA 

O presente contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, iniciada a contar da entrega do objeto por 

parte da CONTRATADA, devendo ser publicado extrato no Jornal Oficial do Município - JOM, 

admitindo-se a sua prorrogação, desde que acordado pelas partes, com fundamento no art. 57, inciso 

II, da Lei Federal nº 8.666/93 e sua atual redação, no que couber. 

Parágrafo Primeiro – Os aditamentos provenientes deste Contrato somente poderão ser efetuados, 

observando-se as disposições legais do art. 65, da Lei Federal 8.666/93, suas alterações. 

Parágrafo Quarto – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada após a execução e aceitação 

do objeto do contrato, sendo lícito a CONTRATANTE retê-la até a solução de casos que possam causar 

prejuízos à Administração. 

CLAUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir os prazos determinados pela CONTRATANTE, conforme 

previsão contida no PREGÃO PRESENCIAL Nº 00___/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social 

dos Servidores do Município de Mossoró, contados data de assinatura deste contrato: 

CLAUSULA QUINTA – DO AMPARO LEGAL 

A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00___/2013 – 

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró, realizada com 

fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei n° 

8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Parágrafo Único – O fornecimento do objeto deste instrumento foi adjudicado pelo Pregoeiro e 

homologado em favor da CONTRATADA conforme Despacho pelo titular da 

CONTRATANTE_____________, nos autos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00___/2013 – Instituto 

Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró, Processo Administrativo n.º 

____________. 

CLAUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

Durante a vigência deste Contrato o CONTRATANTE deverá: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 
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b) Assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados ao material em decorrência de efeitos 

provenientes de mau uso ou negligencia de terceiros. Em qualquer uma das hipóteses, a reparação 

será feita mediante orçamento previamente autorizado pela Administração do CONTRATANTE; 

c) Devolver o material que apresentar defeito, que não possa ser corrigido, durante a entrega; 

d) Supervisionar o fornecimento por servidores designados para este fim pelo CONTRATANTE. 

CLAUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

Caberá a CONTRATADA, no que couber: 

a) Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

b) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao material e outro bem de 

propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados da 

CONTRATADA; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 

CONTRATANTE; 

d) O veículo deverá ser entregue licenciados pelo DETRAN/RN, ou seja, a CONTRATADA pagará as 

placas, tributos e seguro obrigatório, conforme estabelecido no Anexo I do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00___/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró; 

e) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados ou prepostos quando da entrega dos produtos objeto deste contrato; 

f) Comunicar à administração do CONTRATANTE, por qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

j) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigida no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00___/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, durante toda a execução do contrato. 

CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS Á CONTRATADA caberá, ainda, 

no que couber: 

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previsto na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá- los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
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b) Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando do fornecimento do material ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE; 

c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

fornecimento do objeto deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

contingência; 

d) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00___/2013 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do 

Município de Mossoró; 

e) A inadimplência da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, não 

transfere à administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vinculo de solidariedade, ativa ou passiva com o CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA DO OBJETO 

O objeto deverá ser entregue no prazo de ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, contados do recebimento, pela 

contratada, da respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO LOCAL DE ENTREGA 

O objeto do presente certame será entregue junto a Diretoria de Administração e Finanças, ou no local 

que o Presidente indicar. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO 

O recebimento definitivo do objeto deste contrato ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis  

contados da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação 

apresentada e aceita, qualidade e quantidade dos produtos e sua consequente aceitação. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Durante a vigência deste contrato, o fornecimento dos produtos será acompanhada e fiscalizada por 

servidor devidamente autorizado para tal, representando o CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro – O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com o fornecimento do objeto deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ATESTAÇÃO DO FORNECIMENTO 
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Caberá a Diretoria de Administração e Finanças competente da CONTRATANTE a atestação das faturas 

correspondentes, com base no relatório elaborado pelo servidor devidamente autorizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DESPESA 

A despesa com a aquisição do objeto deste contrato, no valor total de R$ _____ (_____________), 

mediante a emissão da nota de empenho, correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária: ___________ – _____________ – ____; 

Projeto/Atividade: ____________ – __________; 

Elemento da Despesa: __________ – ____________________; 

Fonte de Recurso: ___ – _____________________; 

Anexo: ___ – __________________; 

Valor: R$ _____________ (____________). 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO 

Entregues os produtos objeto deste contrato, a CONTRATADA apresentará a nota fiscal, em 02 (duas) 

vias, para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente até o dia 10° (décimo) dia contado da entrega dos documentos fiscais. 

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

atestação os objetos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

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

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

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

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

de preços, atualização monetária ou outra penalidade ao CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto – O prazo de pagamento do fornecimento será contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela. 

Parágrafo Quinto – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

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

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

da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
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Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira 

Parágrafo Sexto – A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na nota fiscal/fatura 

do mês seguinte ao da ocorrência. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja 

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, 

adequadas ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00___/2013 – Instituto Municipal de Previdência 

Social dos Servidores do Município de Mossoró, 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ACRESCIMO OU SUPRESSÃO 

No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser 

aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, 

parágrafo 1º e 2º da Lei 8.666/93. 

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

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

ora contratado; 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA NONA – DAS PENALIDADES 

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

obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA á multa de  0,3% (zero vírgula três por 

cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

Parágrafo Segundo – Pelos motivos que se reguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita ás 

penalidades tratadas na condição anterior: 

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

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

licitante vencedora, dentro do prazo proposto; 

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

substituição não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da rejeição, devidamente 

notificada. 

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

devidamente justificado e aceito pela CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

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

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

capitulo IV da Lei nº 8.666/93. 

CLAUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO 

Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
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e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 

no contrato; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

m) A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

n) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

o) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 

obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; 

p) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço 

ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no 

projeto; 
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q) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Parágrafo Primeiro – A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no subitem 15.8; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação; 

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

e fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo Terceiro – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

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

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

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

Parágrafo Sétimo – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do _____, poderão ser aplicadas 

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

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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Parágrafo Oitavo – A sanção estabelecida no inciso IV do _____ é de competência exclusiva do 

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

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

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

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Este contrato fica vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00___/2013 – Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATADA. 

A CONTRATADA não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome da CONTRATANTE ou sua 

qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em 

cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente 

contrato. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA não poderá, também, pronunciar-se em nome da CONTRATANTE à 

imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como à sua atividade 

profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. 

Tal como prescrito na lei, a CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados por fatos 

comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja 

solução se buscará mediante acordo interpartes. 

Parágrafo Primeiro – A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as 

questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior. 

Parágrafo Segundo – Para os casos previstos no caput desta cláusula, a CONTRATANTE poderá atribuir 

a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou 

omissivos que se fundamentem naqueles motivos. 

Parágrafo Terceiro – Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos que, em 

decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de 

atividades específicas do cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou autorizações 

excepcionais constantes nesta Cláusula. 

Parágrafo Quarto – As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo 

profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão 

do CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja 

interpretado como regra contratual. 
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Parágrafo Quinto – Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução 

do presente contrato, fica desde já compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, 

qualquer alteração no endereço ou no telefone da firma. 

Parágrafo Sexto – Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma 

das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, além do Decreto Municipal no 7.652, de 23 de 

junho de 2005, e Decreto Municipal no 8.635, de 02 de janeiro de 2009, e demais regulamentos e 

normas aplicáveis, tudo de conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e com 

os princípios gerais do direito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente contrato será publicado no Jornal Oficial do Município, em obediência ao 

disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO 

Fica eleito o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró, para 

dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste Contrato, renunciando a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

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

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

Mossoró/RN, ___ de _______ de 2013. 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1) __________________________                                      2) __________________________ 

CPF/MF: _____________________                                          CPF/MF: ___________________ 


