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AVISO 
Recomendamos aos licitantes a leitura atenta 
às condições/exigências expressas neste 
edital e seus anexos, notadamente quanto ao 
credenciamento, objetivando uma perfeita 
participação no certame. Qualquer 
informação será prestada pela Comissão 
Permanente de Licitação – CPL da PMP/RN, 
pelo Fone/Fax (84) 3697.0077, no horário 
das 08 às 12h ou através do correio 
eletrônico: cplpatazinho@gmail.com. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE  
 

O MUNICIPIO DE PARAZINHO/RN, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 08.113.631/0001-29, sediado na 
Praça Senador João Câmara, nº 20, Centro, Parazinho/RN, através do Pregoeiro Oficial do 
Município, designada através da Portaria nº. 090/2020 - GP, de 08 de Abril de 2020, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos termos da Lei 
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; da Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Norte; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as devidas alterações, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de 
devidas alterações, e às condições e exigências estabelecidas neste Edital.  
 

O Edital encontra-se à disposição dos interessados junto a Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Parazinho/RN, no horário das 08hs às 13hs, em dias úteis, no endereço 
supracitado.  
 

As propostas de preços e documentações relativas à licitação serão recebidas, até às 14hs00min do 
dia 29 de Maio de 2020, na Sede da Prefeitura Municipal de Parazinho/RN, no endereço acima 
citado.  
 

1. DO OBJETO  
O presente pregão tem como objeto a Contratação de empresas para fornecimento de materiais de 

consumo (expediente) e execução de serviços (recursos humanos, gráficos, locação de veículos, locação 

de estrutura e lanches) com o intuito de Implementar ações de Educação em Saúde Ambiental no 

município de Parazinho - RN, como estratégia de enfrentamento ao vetor transmissor da dengue, zika e 

chikungunya, realizando ações e atividades voltadas ao controle do vetor, conforme especificações 

constante no Plano de Trabalho aprovado, por meio do Convênio 2312/2017, firmado com a FUNASA na 

Plataforma Mais Brasil sob o nº 857981/2017.  
 

2. DOS ANEXOS  
2.1. Integram o presente edital, os documentos abaixo relacionados:  
ANEXO I – Termo de Referência.  
ANEXO II – Modelo de Declaração de cumprimento das condições de habilitação (Art. 4º, da Lei nº 
10.520/2002) ANEXO III – Modelo de Declaração de empresa que se enquadra na Lei 
Complementar nº. 123/2006 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas).  
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor (Art. 7º, inciso XXXIII da 
Constituição Federal) 
ANEXO V – Modelo de Declaração Assegurando a Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou 
Contratar com a Administração.  
ANEXO VI – Modelo de Carta de Credenciamento.  
ANEXO VII – Modelo da Proposta de Preços.  
ANEXO VIII – Minuta de Contrato  
ANEXO IX – Modelo de Declaração de Elaboração Independente da Proposta.  
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as microempresas, empresas de pequeno porte e 
equiparadas, do ramo de atividade compatível ao objeto ora licitado, que atendam às condições 
deste Edital e seus anexos.  
 
3.2. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
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constituição, bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com 
a Administração Pública.  
3.3. Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, bem como a 
subcontratação do objeto deste Edital, ficando sob a inteira responsabilidade do licitante 
contratado o cumprimento de todas as condições contratuais, atendendo aos requisitos técnicos e 
legais para esta finalidade.  
 
3.4. Decorrido o horário supracitado à abertura do procedimento licitatório, o Sr. Pregoeiro, a seu 
exclusivo critério, poderá conceder tolerância de até 15 (quinze) MINUTOS para o início da sessão, 
desde que não tenha sido iniciada a abertura das propostas. Após o Pregoeiro declarar encerrado o 
prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.  
 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
4.1. No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro e da 
Equipe de Apoio, será realizado o credenciamento do(s) representante(s) do(s) licitante(s). Para 
tanto será indispensável a apresentação dos seguintes documentos:  
a) Cópia da Carteira de identidade e cópia do CPF, ou documento legal equivalente constando os 
referidos dados; b) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as 
suas alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado (NA JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO), em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações e 
sociedades civis, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, quando o 
licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tanto, comprovando 
esta capacidade jurídica;  
c) Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida em cartório, 
estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de 
propostas inclusive em sede de negociação e lances verbais e à pratica de todos os demais atos 
inerentes ao pregão, acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados na alínea “b”, 
para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de translado de procuração 
por instrumento público, na hipótese de representação por meio de preposto. 
Caso haja opção pela carta de credenciamento, poderá ser utilizado o modelo contido no ANEXO VI 
deste edital;  
d) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo do ANEXO II;  
e) Caso haja necessidade de outras sessões do Pregão e o credenciado não possa estar presente, 
será necessário que o substituto apresente um novo credenciamento com documento já exigível na 
alínea “c”.  
 
4.2. Os documentos de credenciamento devem ser entregues à Comissão de Licitação, fora de 
qualquer envelope quando da reunião de abertura, juntamente com os envelopes (Proposta 
de Preço e Habilitação), promovendo-se a identificação perante a presidência da sessão 
pública de abertura do certame.  
 
4.3. Os documentos necessários ao credenciamento dos representantes poderão ser apresentados 
em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório competente, ou autenticada pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio da 
PMP/RN, no decorrer da sessão de licitação, ou cópia da publicação em órgão da imprensa oficial, 
observados sempre os respectivos prazos de validade.  
 
4.4. A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se 
manifestar em nome deste, sempre que autorizado por documento de habilitação legal, vedada a 
participação de qualquer interessado representando mais de um licitante, salvo nos casos em que 
os particulares representem mais de uma empresa que não estejam concorrendo aos mesmos itens 
do certame. Caso um representante represente mais de uma empresa no certame, no mesmo objeto, 
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as mesmas serão sumariamente eliminadas do certame, sem prejuízo da abertura de processo para 
apuração de responsabilidades.  
 
4.5. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não 
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, impossibilitará a oferta de 
lances verbais de tal(is) licitante(s) no certame, concorrendo apenas com a proposta escrita.  
 
4.6. A documentação referente ao “credenciamento” e “Declaração de Cumprimento das Condições 
de Habilitação”, devem ser apresentadas fora dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA, 
acompanhada de documento de identidade.  
 
4.7. A não apresentação da documentação referente ao “credenciamento” e a Declaração de 
“Cumprimento das Condições de Habilitação” - Anexo II, fora dos envelopes 1 e 2, importará, 
automaticamente, na eliminação da empresa no certame.  
 
4.8. No caso de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as 
licitantes que assim se enquadrarem) as empresas deverão apresentar no ato do Credenciamento, 
além dos documentos mencionados no subitem 4.1, para que seja comprovado o enquadramento, a 
seguinte documentação:  
a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, que se enquadra na Lei Complementar 
nº 123/06, conforme modelo em ANEXO III.  
4.9. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados acima para efeito de 
comprovação do enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
 
4.10. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de Pequeno 
Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no item 4.8 deste edital implicará na 
decadência do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei 
Complementar 123/06, mesmo que o representante declare que os documentos comprobatórios 
estejam junto ao envelope de Habilitação.  
 
4.11. A documentação apresentada no ato do credenciamento não exime a licitante de apresentá-la 
na fase de habilitação.  
 
4.12. Concluído o credenciamento dos representantes, será assinada a LISTA DE PRESENÇA com a 
identificação de todos os credenciados.  
 
4.13. Todos os representantes das empresas deverão permanecer no local da sessão até o término 
dos procedimentos para assinatura da Ata da Reunião.  
 
4.14. A empresa deverá apresentar, para comprovar a inexistência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, as seguintes documentações: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantida pela Controladoria 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). Imprimir a tela. 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). Imprimir a tela.  
 
 

5. DA PROPOSTA COMERCIAL (Modelo – Anexo VII)  
5.1. A PROPOSTA COMERCIAL acompanhada da Declaração de elaboração independente da 
proposta – Modelo do Anexo X, deverá ser apresentada, em uma única via, em envelope individual, 
lacrado, contendo na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO e TELEFONE, os 
seguintes dizeres: 
 
 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇO 
AO PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Parazinho - PMP/RN 
PREGÃO Nº. 013/2020 
DATA: 29/05/2020 às 14hs00min 
NOME DO PROPONENTE 
CNPJ 
ENDEREÇO 
TELEFONE 
 

5.2. A PROPOSTA COMERCIAL a ser entregue deverá ser elaborada visando atender as normas 
deste Edital, e estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, em papel timbrado da 
proponente licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datada, assinada pelo representante legal da empresa na última folha e rubricada nas 
demais, e conter o seguinte:  
a) Especificação clara e completa dos dados relativos ao objeto licitado, de forma a atender as 
especificações constantes neste Edital, que bem identifiquem o produto cotado, com o valor 
unitário e total do item; 
b) Prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;  
c) Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 
licitantes liberadas dos compromissos assumidos, facultada a hipótese de prorrogação do prazo de 
validade das propostas, por solicitação fundamentada do Pregoeiro;  
d) Declaração expressa na própria proposta, de estarem incluídos nos preços cotados todos os 
impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas;  
e) A razão social, o CNPJ, o endereço completo da licitante, bem como o número de sua conta 
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência onde deseja receber seus créditos;  
f) Os meios de comunicações disponíveis: tais como: telefone, fax e e-mail.  
g) Declaração expressa da opção de regime tributário, se Lucro Real, Lucro Presumido, ou Simples 
Nacional.  
 
5.3. A proponente licitante, uma vez entregue, poderá retirar sua proposta, mediante requerimento 
escrito ou verbal o Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo citado agente público.  
 
5.4. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto será interpretada 
como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 
abertura das propostas.  
 
5.5. As propostas apresentadas devem obedecerem, rigorosamente, aos termos deste EDITAL, 
sendo desclassificada a proposta que contiver preços exorbitantes ou inexequíveis em 
conformidade com a Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, ressalvada a hipótese da realização de 
diligências a cargo do Pregoeiro, no sentido de apurar a exequibilidade da proposta, em face da 
Súmula 262 - TCU.  
 
5.6. As propostas devem conter preço cotado individualmente em valor unitário e total por item, 
sendo o valor total do item expresso na moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 
prevalecendo este último em caso de dúvida ou discrepância entre estes, sendo considerado para 
fins de arredondamento SOMENTE duas casas após a vírgula, sendo permitido o arredondamento 
para mais, se a segunda decimal de centavos superar o numeral 5 (cinco) e desde não altera o valor 
global da proposta.  
 
5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais ou omissões, 
alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro.  
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5.8. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos e o preço global 
da proposta, se faltar.  
 
5.9. A simples participação no certame implica em:  
a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão Presencial. 
b) Prazo de validade da proposta de 60 (SESSENTA) DIAS, contados da data de entrega dos 
envelopes, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta, excluído os prazos de recursos 
administrativos.  
c) Compromisso da licitante de PRESTAR OS SERVIÇOS LICITADOS DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES EDITALÍCIAS, pelo valor resultante de sua proposta ou do lance que a tenha 
consagrado vencedora, conforme o caso.  
d) Compromisso da licitante de executar o objeto deste certame, nos termos do ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA do Edital. 
 
5.10. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante 
ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos 
envelopes Proposta de Preço e Habilitação com poderes para esse fim.  
 
5.11. A falta do CNPJ/MF e/ou endereço completo poderá também ser preenchida de acordo com os 
dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope de “habilitação”.  
 
5.12. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da empresa licitante.  
 

6. DA HABILITAÇÃO:  
6.1. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá ser apresentada, em uma única via, em envelope 
individual, lacrado, contendo na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO e 
TELEFONE, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 
AO PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Parazinho - PMP/RN 
PREGÃO Nº. 013/2020 
DATA: 29/05/2020 às 14hs00min 
NOME DO PROPONENTE 
CNPJ 
ENDEREÇO 
TELEFONE 
6.2. A habilitação das proponentes licitantes far-se-á pela verificação da regularidade dos seus 
respectivos documentos, os quais são:  
 
6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado NA FORMA DA 
LEI, ou seja, registrada na Junta Comercial do Estado da sede da licitante e cópia de identidade dos 
sócios; 
b) No caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser 
apresentados acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;  
c) Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou 
domicílio da Licitante e cópia de identidade do (a) titular;  
d) No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;  
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir;  
 

6.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
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a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da 
sede da licitante, em plena validade na data de abertura deste Pregão;  
 
6.2.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, expedido pela 
Receita Federal.  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.  
c) Certidão Negativa DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS e à DÍVIDA ATIVA DA 
UNIÃO, emitida pela Secretaria da Receita Federal.  
d) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO ESTADO e 
quanto à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO do domicílio ou sede do licitante.  
e) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO MUNICÍPIO do domicílio 
ou sede do licitante.  
f) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho.  
 

6.2.4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - (Art. 30 da Lei 8.666/93).  
 

6.2.4.1 Apresentar atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa de direito público ou 
privado, em papel timbrado que identifique a entidade expedidora, pessoa física ou jurídica, que 
comprove(m) o fornecimento de qualquer um dos produtos ou serviços compatíveis com o objeto 
referido no Termo de Referência, conforme o § 4º do art. 30 da Lei 8.666/93, subsidiariamente; 
6.2.4.2 Licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pelo Município da sede do 
licitante (Alvará de Localização e Funcionamento), para o atual exercício. 
 

6.2.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  
a) Declaração de Cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 
b) Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas 
no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do 
licitante, nos termos do Anexo IV.  
c) Declaração Assegurando a Inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a administração (MODELO ANEXO V).  
d) Declaração de elaboração independente da proposta, conforme modelo do ANEXO IX.  
 

6.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ/MF e endereço respectivo, 
observando-se que: 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.  
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.  
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz.  
 
6.4. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de 
Apoio/Pregoeiro e:  
a) Serão aceitas somente cópias legíveis.  
b) Não serão aceitos os documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas.  
c) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
houver dúvida e/ou julgar necessário.  
d) Os documentos necessários para habilitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio até o ato de abertura do envelope de habilitação, caso seja apresentado de forma imediata 
pelo licitante os respectivos documentos originais.  
e) Os documentos necessários para classificação da proposta poderão ser autenticados até o ato de 
abertura do envelope de proposta de preço, caso seja apresentado de forma imediata pelo licitante 
os respectivos documentos originais.  
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f) Somente serão autenticadas as cópias mediante apresentação dos originais dos respectivos 
documentos, não sendo admitida como original a apresentação de cópia autenticada pelo cartório 
para suprir tal finalidade.  
 
6.5. Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de 
impedimento, inabilitação ou desclassificação, a apresentação de declarações que sejam elaboradas 
de forma diferente e que contenham os elementos essenciais.  
 
6.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos exigidos para habilitação na 
presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 
irregularidades, serão inabilitadas.  
 
6.7. Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter 
sua autenticidade verificada via internet, no momento da fase de habilitação.  
 
6.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a 
Prefeitura Municipal de Parazinho/RN convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão.  
 
6.9. As licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, sob pena de 
inabilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que está apresente restrições.  
 
6.10. Em se tratando de filial, os documentos apresentados deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.  
 

7. PROCEDIMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO 
7.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se 
aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Preços 
e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.  
 

7.2. Classificação das Propostas Preços  
7.2.1. Abertos os envelopes de Propostas de Preços, estas serão analisadas verificando-se o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, 
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.  

7.2.2. O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço total do item e aquelas, incluindo 
as empatadas, que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 
proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.  
7.2.3. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo 
de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas apresentadas.  
7.2.4 - Se na fase classificatória que antecede à fase de lances, duas ou mais propostas, em 
absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio, para definir a 
ordem de apresentação dos lances.  

7.3. Lances Verbais  
7.3.1. Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a oportunidade de 
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço total do item em relação aos demais e em ordem decrescente 
de valor.  

7.3.2. Os lances deverão ser formulados por item, valor total, em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que 
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poderá ser estipulada pelo Pregoeiro no ato do Pregão, aplicável inclusive em relação ao 
primeiro.  
7.3.3. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado 
pelo Pregoeiro.  
7.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.  

 

7.4. Julgamento  
7.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE 
 

7.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com 
os critérios estabelecidos neste Edital, decidindo motivadamente a respeito.  
7.4.3. Caso não se realize os lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da compra.  
7.4.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do Edital e 
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, 
devendo o Sr. Pregoeiro, previamente à declaração de vencedora, diligenciar no sentido de 
inteirar-se sobre os motivos que levaram as empresas que receberam o edital a desistirem 
de participar do certame.  
7.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro, examinará a oferta subsequente, verificado a sua aceitabilidade e procedendo à 
verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital, para o qual 
tenha apresentado proposta.  
7.4.6. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias.  
7.4.7. Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro deverá negociar com o 
proponente para que seja obtido melhor preço.  

 
7.5. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste Edital, o licitante, será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  
 
7.6. Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio e pelos licitantes presentes.  
 
7.7. 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.  
 
7.8. Decididos os recursos ou transcorrido “in albis” o prazo para sua interposição, o Pregoeiro 
devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”.  
 

8. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS, SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 e alterações 
posteriores, excluindo-se, neste caso, as regras de desempate das propostas de preços após o 
último lance verbal, por se tratar de licitação exclusiva. 
8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
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8.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa 
de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de 
regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.  

8.2.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo a Administração convocar os licitantes 
remanescentes, se existentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação.  

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO.  
 
9.2. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e 
nos prazos previstos na legislação que regulamentam a Licitação na Modalidade de Pregão 
Presencial, devendo ser encaminhada diretamente o Pregoeiro na PMP/RN no endereço retro.  

9.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.  
9.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  
9.2.3. Observado o prazo legal, o interessado poderá formular consultas, pedidos de 
esclarecimentos por e-mail: cplpedragrande@gmail.com ou através do telefone (84) 
3555.5042, no horário das 08 às 13h. A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL deve ser realizada por 
escrito, assinada pelo representante legal da licitante e protocolada dirigida ao Pregoeiro, 
nos horários de expediente acima indicado e no endereço constante do preâmbulo deste 
instrumento.  

 

10. DOS RECURSOS  
10.1. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando o(s) demais licitante(s), desde logo, intimado(s) para, querendo, 
apresentar contrarrazões 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 ao certame e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
10.3. Qualquer recurso e ou impugnação 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 ao 
licitante vencedor.  
 
10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da 
PMP/RN localizada na Praça Senador João Câmara, nº 20, Centro, Parazinho/RN, no horário das 08 
às 13h, de segunda à sexta-feira. 
  
10.7. NO CASO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, DEVERÁ SER OBEDECIDO O 
HORÁRIO DAS 08hs00min ÀS 13hs00min DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, protocolizando o original 
junto a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO DA PMP/RN.  
 

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
11.1. A adjudicação do objeto licitado será feita na sua totalidade por menor preço por item.  



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN – CNPJ: 08.113.631/0001-29 
Telefone: (84) 3697-0077 

 

11.2. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto do item ao licitante 
vencedor, cuja proposta for considerada mais vantajosa à administração, competindo à autoridade 
superior homologar o procedimento licitatório.  

11.2.1. Concluídos os trabalhos, o Pregoeiro encaminhará o processo, devidamente instruído, 
à apreciação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para expedição e publicação do 
ato homologatório.  
11.3. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório.  

 

12. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS PRODUTOS 
12.1. A execução dos serviços deverá ser feito de acordo com as necessidades do município, 
mediante emissão de ordem de serviços/compras. 
 
12.2. Todas as despesas para a execução dos serviços correrão por conta da proponente vencedora 
da licitação, que manterá seus preços até a data entrega e recebimento definitivo;  
 
12.3. O não cumprimento de item 12.1 acarretará as penalidades cabíveis e previstas na Lei;  
 
12.4. Os serviços prestados devem atender aos padrões de identidade e qualidade prescritos em 
legislação vigente, a fim de que se mantenha a aprovação do produto licitado.  
 
12.5. Os serviços/produtos serão recebidos da seguinte forma:  
a) provisoriamente, no ato da prestação dos serviços, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações; e  
b) definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a verificação da quantidade e 
consequente aceitação.  
 
12.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do licitante 
vencedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  
 
12.8. O objeto desta licitação definido no Edital será iniciado imediatamente após a publicação do 
extrato do contrato no Mural da Prefeitura e Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN, 
mediante solicitação do órgão requisitante, com vigência de acordo com o período de realização de 
cada evento e serão executados nos locais indicados pelos mesmos.  
 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das Unidades Governamentais 
Solicitantes de acordo com os seguintes recursos orçamentários:  
 

18.541.0057.2063.0000 – Manutenção e Proteção do Meio Ambiente – 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 

14. DAS CONTRATAÇÕES  
14.1. A empresa, quando convocada, estará obrigada a assinar o contrato de prestação de serviços, 
que poderá advir, o qual consignará os direitos e obrigações das partes e instrumento que faz parte 
integrante e complementar deste Edital, independente de transcrição, contados da data de 
assinatura, sendo que as eventuais contratações adicionais só poderão ser efetivadas durante a 
vigência do respectivo contrato de prestação de serviços. 
 
14.2. A empresa será convocada a assinar o contrato de prestação de serviços, retirar ou aceitar o 
instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 
convocação, devendo o extrato ser publicado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês 
subsequente ao da assinatura no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte.  
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14.3. O prazo de assinatura previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela PMP/RN.  
 
14.4. Constam no modelo da minuta de contrato que compõe o ANEXO VIII, as condições e a forma 
de pagamento, os prazos para fiscalização, recebimento provisório e definitivo do objeto, o prazo 
para a liquidação da despesa, o detentor da responsabilidade pela liquidação da despesa, o gestor e 
o fiscal do contrato, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes de 
acordo com o Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
14.5. Para instrução do processo e formalização do contrato, a empresa vencedora deverá 
encaminhar ao Órgão beneficiário, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da 
aprovação do orçamento prévio, certidões de regularidade para com a Previdência e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (INSS e FGTS), certidões negativas de débito com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal da sede do beneficiário do registro, sob pena da contratação não se 
concretizar.  
 
14.6. Nenhuma contratação será formalizada sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos decorrentes, no exercício financeiro em que tenha 
sido celebrada.  
14.7. É facultado à Prefeitura Municipal de Parazinho, quando a convocada não assinar o termo de 
contrato, não retirar ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, 
convidar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas 
condições propostas de cada classificado, sem prejuízo das multas previstas em edital, de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação.  
 
14.8. Para assinatura do Contrato, será exigida a apresentação de instrumento público de 
procuração ou de instrumento particular com firma reconhecida do representante que irá assiná-lo, 
onde comprove a outorga de poderes, na forma da lei. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura.  
 
14.9. Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato, no prazo estipulado, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, serão convocadas as licitantes remanescentes, respeitando a ordem 
sequencial de classificação. 
 
14.10. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993.  
 

15. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
15.1. O titular do órgão beneficiário, para o integral cumprimento do objeto do contrato decorrente 
desta licitação, deverá designar, no caso de ainda não existir, mediante ato próprio, servidores do 
seu quadro para funcionar como gestor contratual responsável pelo atesto da despesa auxiliado 
pelo fiscal do contrato, com conhecimento técnico na respectiva área, para acompanhamento e 
fiscalização da execução do respectivo contrato, nos termos da Resolução nº 32/2017, do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.  
 
15.2. O servidor designado para funcionar como gestor contratual ou a Comissão, referida no item 
anterior, conforme seja o caso, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do respectivo contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados.  
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15.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Comissão ou do servidor 
designado pelo titular da Pasta para funcionar como gestor contratual, deverão ser solicitadas ao 
seu superior hierárquico, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  
 
15.4. A licitante contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre a execução do respectivo 
contrato, objetivando, sobretudo, manter elevado padrão de qualidade no fornecimento do objeto, a 
fim de evitar descumprimento das cláusulas do referido instrumento contratual.  
 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
18.1. Conforme o artigo 55, inciso III, da Lei 8.666/93, a CONTRATANTE pagará no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias contados da data de recebimento em definitivo do objeto contratado, com a 
apresentação da Nota Fiscal discriminativa no setor competente da PMP/RN, devidamente atestada 
pelo fiscal do contrato especialmente designado para essa finalidade.  
 
15.2. Para execução do pagamento, a licitante vencedora deverá fazer constar da Nota Fiscal 
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível da Prefeitura Municipal Parazinho CNPJ, 
informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.  
 
15.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida a fornecedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a PMP/RN.  
 
15.4. A PMP/RN não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada e que, 
porventura, não tenha sido acordada na assinatura do contrato. 
 
15.5. A CONTRATANTE não aceitará cobrança bancária.  
15.6. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, 
contra qualquer Instituição 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.  
 
15.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:  
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, expedido pela 
Receita Federal.  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.  
c) Certidão Negativa DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS e à DÍVIDA ATIVA DA 
UNIÃO, emitida pela Secretaria da Receita Federal.  
d) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO ESTADO e 
quanto à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO do domicílio ou sede do licitante.  
e) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO MUNICÍPIO do domicílio 
ou sede do licitante.  
f) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho.  
 
15.8. Todos os valores decorrentes da aquisição serão recebidos exclusivamente pela 
CONTRATADA.  
 
15.9. Os valores serão considerados fixos e irreajustáveis.  
 
15.10. À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos estiverem 
em desacordo com as especificações constantes deste Termo.  
 
15.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, deverá apresentar, 
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juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições, conforme Legislação em vigor.  
 
15.12 Em face do disposto na Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Norte, os pagamentos observarão as seguintes regras, compatibilizadas com o 
Cronograma Físico-Financeiro da obra:  
 

a) Conforme o artigo 55, inciso III, da Lei 8.666/93, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao de cada prestação 
dos serviços, OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA do recebimento da SOLICITAÇÃO DE 
COBRANÇA acompanhada da Nota Fiscal discriminativa no setor competente da PMP/RN, 
devidamente atestada pelo gestor do contrato especialmente designado para essa 
finalidade;  
b) Depois de recebida e autuada a SOLICITAÇÃO DE COBRANÇA deverá ser encaminhada 
e até 48 horas ao Setor competente para que o mesmo registre a despesa como “EM 
LIQUIDAÇÃO” 
c) A liquidação da despesa deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento da SOLICITAÇÃO DE COBRANÇA.  
d) Enquanto houver algum processo na lista de pagamento à conta dos recursos alocados 
para atender o objeto desta licitação, em decorrência da ordem cronológica referida no 
item anterior, não poderá ser pago o processo seguinte.  
e) Caso haja algum processo já pronto para pagamento e ainda não foi realizado por 
motivo da Administração, o Gestor do Contrato adotará as providencias cabíveis para 
regularização na área de sua competência, visando à regularização do fluxo de pagamento 
em observância às ordem cronológica estabelecida;  
f) Havendo recursos para solver a despesa existente e sendo essa a próxima na ordem 
cronológica dos pagamentos, a Administração não poderá pagar parcialmente a despesa 
do respectivo processo.  
g) O pagamento parcial só será admitido se não existir recursos disponíveis suficientes, 
situação em que o saldo a pagar permanecerá na mesma ordem cronológica, não podendo 
pagar outro processo da mesma fonte senão concluir o pagamento do valor restante.  
h) A ordem cronológica poderá ser quebrada, se houver:  

1. Grave perturbação da ordem;  
2. Estado de emergência;  
3. Calamidade publica;  
4. Decisão judicial ou do TCE-RN que determine a suspensão do pagamento de 

algum processo;  
5. Relevante interesse público, quando deveria existir determinação do ordenador 
da despesa para esse pagamento, com justificativa plausível. 

i) As situações indicadas nas alíneas “1”, “2” e “3” da alínea anterior, deverão ter 
justificativas do Gestor do Contrato, ouvida previamente a Controladoria Municipal e a 
Procuradoria Municipal que ratificarão a situação apresentada. 
 j) O pagamento em desacordo com a ordem cronológica por força de qualquer um dos 
eventos referidos na alínea “h”, acima referida, deverá ser justificado pelo Gestor do 
Contrato, promovendo a obrigatória publicação da justificativa na imprensa oficial.  
k) O credor poderá representar contra o Gestor do Contrato, caso constate a 
desobediência da ordem cronológica dos pagamentos, quando essa situação o prejudicar.  
l) O descumprimento da ordem cronológica dos pagamentos, ressalvadas as exceções 
acima previstas, sujeita o Gestor do Contrato à sanções, a exemplo da pena aplicável para 
o cometimento de crime previsto na parte final do art. 92, da Lei nº 8666/93.  
m) Os preços são fixos e irreajustáveis.  
n) Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
referida nota fiscal será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não 
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acarretando qualquer ônus para a PMP/RN, caso em que os demais processos de outros 
credores tramitarão normalmente nas respectivas ordens cronológicas. 
o) A PMP/RN não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada e 
que, porventura, não tenha sido acordada na assinatura do contrato.  
p) A liquidação da despesa deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento da SOLICITAÇÃO DE COBRANÇA. 

 

16. DO REAJUSTE E DA REVISÃO DE PREÇOS  
16.1. Durante a vigência do contrato de prestação de serviços, os preços serão fixos e irreajustáveis, 
podendo sofrer alterações na hipótese de revisão, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da 
Lei 8.666/93, em sua atual redação.  
 

17. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
17.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de PARAZINHO/RN, pelo prazo de até 05 (CINCO) ANOS, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:  
a) Não assinar o contrato ou retirar a Ordem de Serviços, caso agregada ao contrato, quando 
convocada dentro do prazo de vigência Ata de Registro de Preços;  
b) Apresentar documentação falsa;  
c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;  
d) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 
e) Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;  
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  
 
17.2. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas, que não aceitarem a 
contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.  
 
17.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de mora 
de 0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO) por dia de atraso, até o máximo de 5% (CINCO POR CENTO), 
sobre o valor do objeto não fornecido.  
 
17.4. A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido 
pela Prefeitura Municipal de PARAZINHO/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.  
 
17.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de PARAZINHO/RN 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja 
concorrido, sem prejuízo da aplicação de eventuais penas previstas em lei;  
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada sobre o valor total dos itens não 
fornecidos.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (DOIS) ANOS.  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a 
defesa do interessado no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.  
 

Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea “a” não prejudica a incidência cumulativa 
das penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de 
reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de 
eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.  
 
17.6. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do ITEM 20.5, poderão ser aplicadas 
conjuntamente com alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) 
DIAS ÚTEIS.  
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17.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o ITEM 12.5, reserva-se a Prefeitura Municipal de 
PARAZINHO/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela 
ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Prefeito Municipal, para as providências 
cabíveis.  
 
17.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 
condições estabelecidas nesta cláusula.  
 
17.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Prefeito 
Municipal.  
 
17.10. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
17.11. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por 
eventuais perdas e danos causados à Administração.  
 
17.12. 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.  
 
17.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de Parazinho/RN.  
 
17.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Prefeitura 
Municipal de Parazinho/RN, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  
 
17.15. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
 
17.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993.  
 
17.17. As penalidades serão registradas no Cadastro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO – 
PMP/RN, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  
 

18. DA RESCISÃO CONTRATUAL  
18.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial 
ou extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I a XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93 
em sua atual redação e especialmente quando a empresa adjudicatária:  
a) Recusar-se a PRESTAR OS SERVIÇOS/FORNECER O BEM licitados de acordo com as 
especificações estabelecidas no Edital;  
b) Falir ou dissolver-se; e 
c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação;  
18.2. Por acordo entre as Partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Contratante.  
 
18.3. Judicialmente, nos termos da legislação.  
18.4. Está prevista a rescisão, ainda para os casos:  
a) Supressão, por parte da Contratante, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além 
do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, estabelecido à época da 
celebração do contrato, devidamente corrigido à data da supressão;  
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b) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias corridos, 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 sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações 
e imobilizações e outras previstas, assegurado à Contratada, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;  
c) Atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a 
Contratada, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação;  
d) Descumprimento do disposto no Inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.  
§ 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da Autoridade Competente.  
§ 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 16.4 - “b” e “c”, sem que haja culpa da 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.  
 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
19.1. A critério da Administração Pública a presente licitação poderá ser:  
a) Adiada, por conveniência exclusiva da Administração;  
b) Revogada, a juízo da Administração, se considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta;  
c) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 
apuração de responsabilidades, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 
apuração de responsabilidades.  
 
19.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da contratação.  
 
19.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou irregularidades 
que o viciarem, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a entrega dos 
envelopes, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  
 
19.4. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes 
do presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.  
 
19.5. Na contagem dos prazos previstos neste instrumento de licitação, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, considerando-se o 
expediente normal deste Órgão, no horário de 08hs00min às 13hs00min (segunda a sexta-feira), 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário, conforme determina o art. 110, da Lei nº. 
8.666/93.  
 
19.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 
realização deste Pregão na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 
primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 
19.7. O Pregoeiro, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta de 
preços.  
22.8. As regras do presente certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
19.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação 
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vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
 
19.10. 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.  
 
19.11. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação vigente, em 
especial a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; e subsidiariamente as normas constantes na Lei 
nº. 8.666, de 21 de junho de  
1993,  com as devidas alterações e a Lei Complementar nº 123 e suas alterações posteriores.  
 
19.12. Todas as condições deste Edital, assim como os compromissos assumidos pela proponente 
vencedora, em sua proposta farão parte do contrato, independentemente de transcrição.  
 
 

 
Parazinho/RN, 12 de Maio de 2020. 

 
 
 
 

Carlos Veriano de Lima 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN – CNPJ: 08.113.631/0001-29 
Telefone: (84) 3697-0077 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020 

 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 
1.1. Contratação de empresas para fornecimento de materiais de consumo (expediente) e execução 
de serviços (recursos humanos, gráficos, locação de veículos, locação de estrutura e lanches) com o 
intuito de Implementar ações de Educação em Saúde Ambiental no município de Parazinho - RN, 
como estratégia de enfrentamento ao vetor transmissor da dengue, zika e chikungunya, realizando 
ações e atividades voltadas ao controle do vetor, conforme especificações constante no Plano de 
Trabalho aprovado, por meio do Convênio 2312/2017, firmado com a FUNASA na Plataforma Mais 
Brasil sob o nº 857981/2017. 
 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1.  O objeto ora pleiteado, visa viabilizar a intensificação de um trabalho de promoção à saúde no 
âmbito da educação em saúde ambiental para enfrentamento do Aedes aegypti que envolva toda a 
comunidade de Parazinho/RN a refletir sobre o seu papel de controle social a partir da necessidade 
da construção de uma consciência crítica da coletividades sobre os fatores e determinantes e 
condicionantes socioambientais e sanitários dos agravos da dengue, chikungunya e zica e suas 
consequências a saúde humana e qualidade de vida. Pois, o protagonismo das ações de educação em 
saúde, encontra-se na capacidade de despertar nos cidadãos a sua autonomia de cuidar da sua 
saúde e da coletividade, exercendo o seu papel nas medidas de prevenção e eliminação do vetor. 
Pois, o município vem anualmente apresentado casos de dengue, zika, chikungunya, o que vem 
acarretando prejuízos sociais e financeiros para sociedade e tendo em vista serem agravos que 
podem ser minimizados e evitados com a participação do poder público e a sociedade 
conjuntamente, o município conta com a parceria da FUNASA para a seleção deste projeto e 
viabilizar a intensificação a longo prazo de estratégias de promoção a saúde sistemáticas e bem 
estabelecidas, com garantia de financiamento, objetivando o desenvolvimento e incorporação de 
práticas ambientais pela população de Parazinho/RN que venha a diminuir a exposição da 
comunidade ao vetor da dengue, chikungunya e zika e consequente a diminuição do adoecimento 
por estes agravos , melhorando a qualidade de vida da população. 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
3.1. A contratação de empresas para aquisição de material de expediente e prestação de serviços 
tem amparo legal no disposto na Lei 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações posteriores, 
Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e demais legislações pertinentes.     
 
4.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
4.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato; 
4.2. O CONTRATANTE se compromete, durante a vigência do presente Contrato, a fornecer ao(à) 
CONTRATADO(A) todas as condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto do mesmo; 
4.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
4.4. O CONTRATANTE designará fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo termo 
contratual, ficando todo e qualquer pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada 
execução do objeto; 
4.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato; 
4.6. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado; 
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4.7. Supervisionar e fiscalizar os procedimentos e acompanhar a execução dos serviços 
relacionados às atividades de esporte e lazer; e 
 

5. QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS: 
5.1. Contratação de empresas para fornecimento de materiais de consumo (expediente) e execução 
de serviços (recursos humanos, gráficos, locação de veículos, locação de estrutura e lanches) com o 
intuito de Implementar ações de Educação em Saúde Ambiental no município de Parazinho - RN, 
como estratégia de enfrentamento ao vetor transmissor da dengue, zika e chikungunya, realizando 
ações e atividades voltadas ao controle do vetor, conforme especificações constante no Plano de 
Trabalho aprovado, por meio do Convênio 2312/2017, firmado com a FUNASA na Plataforma Mais 
Brasil sob o nº 857981/2017: 
 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

Und 

 
 

Quant 

Valores 
Finalidade para 

utilização do item 

R$ Unit. R$ Total 
 

LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS 

 
01 

Contratação de profissional qualificado (graduação ou 
técnico) para ministrar oficinas. 

 
Hora 

 
174 

 
80,00 

 
13.920,00 

 
Etapa 4, 5, 7; 

 
 

02 

Contratação de profissional qualificado (graduação, 
mestrado ou doutorado) para ministrar palestras e 
formações. 

 
 

Hora 

 
 

86 

 
 

120,00 

 
 

10.320,00 

 
Etapa 1, 2, 3, 6, 8. 

VALOR TOTAL LOTE 01  24.240,00 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

Und 

 
 

Quant 

Valores Finalidade para 
utilização do item 

R$ Unit. R$ Total 
LOTE 02 - SERVIÇOS GRÁFICOS 

01 Aquisição de faixas em lona 1X3 com Ilhós   Und 2 200,00 400,00 Etapa 1, 5, 8. 

02 Faixa em rafiar 3X1 com suporte em madeira Und 6 60,00 360,00 Etapa 4, 6, 7 e 8 

 
03 

Confecção de cartilhas com elaboração de arte e 
conteúdo  

 
Und 

 
1.900 

 
 5,00 

 
9.500,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
04 

 
Aquisição de boné com serigrafia p/ equipe e premiação  

 
Und 

 
50 

 
16,00 

 
 800,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
05 

 
Aquisição de colete com serigrafia p/ equipe  

 
Und 

 
30 

 
15,00 

 
 450,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
06 

Garrafa squeeze com 500 ml com serviços gráficos de 
impressão direto na garrafa p/ equipe  e premiação 

 
Und. 

 
50 

 
12,00 

 
 600,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
07 

 
Banner lona 90 cm x 120 cm colorido 4x4 cores 

 
Und 

 
10 

  
100,00 

 
 1.000,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
08 

Criação e Fornecimento de cordéis temáticos do Aedes 
aegypti 

 
Und 

 
1000 

 
 3,00 

 
3.000,00 

 
Etapa 01 e 08. 

 
 
 
 
 
 

09 

Criação de campanhas publicitárias, criação de artes 
gráficas para mídias digitais e offline, roteiros para 
peças audiovisuais, roteiro para spots e jingles, 
estratégias de comunicação, planos de ação, 
gerenciamento e manutenção das redes sociais 
(Instagram e Facebook), relatórios, estratégias e 
produção de vídeos e material fotográfico. 

 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 

04 

  
 
 
 
 
 

4.900,00 

 
 
 
 
 
 

 19.600,00 

 
 
 
 
 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
VALOR TOTAL LOTE 02       35.710,00 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
Und 

 
Quant 

Valores Finalidade para 
utilização do item R$ Unit. R$ Total 
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LOTE 03 – MATERIAL DE CONSUMO 
 

01 
 
Cartolina 50 x 66cm 150g/m²  

 
Folha  

 
100 

 
 0,99 

 
 99,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
02 

 
Tinta facial antialérgica cx c/6unidade  

 
Caixa 

 
20 

 
 21,00 

 
 420,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
 
 
 

03 

Tinta guache acrílica -tubo / Tinta guache cores 
variadas, atóxica, base de resina vegetal e pigmentos 
orgânicos solúveis em água, para pinturas em papeis e 
artesanato, pote com 15 ml. Caixa contendo 06 
unidades. 

 
 
 
 

Caixa 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

 6,00 

 
 
 
 

 120,00 

 
 
 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
 

04 

Tubo de cola branca - Cola branca 90g, embalagem 
contendo: identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação prazo e validade. 

 
 

Und 

 
 

100 

 
 

 2,50 

 
 

250,00 

 
Etapa 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08. 

05 Tesoura sem ponta 13 cm, caixa com 12 unidade  
 

Caixa 
 

05 
 

 50,00 
 

 250,00 
Etapa 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08. 
 
 
 

06 

Tesoura grande - 21 cm, em aço niquelado, lâmina 
polida, cabo com furos redondos, reto e em 
continuidade com a lamina, pontas uma aguda e outra 
oval. 

 
 
 

Und. 

 
 
 

20 

 
 
 

 5,00 

 
 
 

 100,00 

 
 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
 
 
 

07 

Lápis de cor caixa com 12 unid. - Coleção de lápis de cor, 
cores vivas e intensas, mina macia e resistente, atóxico, 
composição resinas, pigmentos e ceras, altura 175 mm 
diâmetro 7 mm, corpo sextavado, caixa com 12 
unidades. 

 
 
 
 

Caixa 

 
 
 
 

06 

 
 
 
 

 15,00 

 
 
 
 

 90,00 

 
 
 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
08 

Pincel quadro branco 2,0mm preto/azul/vermelho. Cx 
12 und 

 
Caixa 

 
05 

 
 71,00 

 
 355,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
09 

Pacote de EVA colorido - placas de EVA com 1,25x1,00 
metros e 5 mm de espessura.  

 
Pacote 

 
10 

 
 70,00 

 
 700,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
10 

 
Estilete largo 18mm 

 
Und 

 
10 

 
 7,00 

 
 70,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
11 

Rolo de barbante - Rolo de barbante de algodão com 
300 m 

 
Rolo 

 
01 

 
 25,00 

 
 25,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
 

12 

Rolo de fita crepe - Fita adesiva larga crepe 50x50 
branca, Embalagem contendo: Identificação do Produto 
e marca do fabricante. 

 
 

Und 

 
 

18 

 
 

 20,00 

 
 

 360,00 

 
Etapa 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08. 
 

13 
Grampeador Tapeceiro Alta Pressão Profissional + 100 
Grampos 

 
Und 

 
10 

 
 60,00 

 
 600,00 

Etapa 02, 03, 04, 06, 
07, 08 

 
14 

 
Pacote de folhas A4 75g com 500 folhas 

 
Und 

 
18 

 
 22,40 

 
 403,20 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
15 

 
Caneta esferográfica azul ou preta 

 
Und 

 
100 

 
 1,10 

 
 110,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
16 

 
Borracha branca escolar 

 
Und 

 
100 

 
 0,85 

 
 85,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
17 

 
Pasta processo com janela 

 
Und 

 
300 

 
 2,50 

 
 750,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
18 

 
Rolo TNT diversas cores c/100mts 

 
Und 

 
05 

 
 250,00 

 
 1.250,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
19 

 
Trincha Pincel 4 Sintéticas Gris Tripla 101,6mm 

 
Caixa 

 
20 

 
 22,00 

 
 440,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
20 

Caixa de giz de cera colorido - Coleção giz de cera curto, 
cores variadas, com 12 unidades. 

 
Caixa 

 
100 

 
 2,50 

 
 250,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
21 

 
Papel sulfite A4 210mm x 297mm, Resmas. 

 
Und. 

 
10 

 
 23,00 

 
 230,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 
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22 

Kit com 4 lixeiras de 50 L para coleta seletiva com trave 
metálica galvanizada ou plástico reforçado e suporte 

 
Und. 

 
10 

 
 600,00 

 
 6.000,00 

 
Etapa 08. 

 
23 

Caixa de massa de modelar escolar - Massa para 
modelar 90g com 06 cores, a base de amido, não tóxica. 

 
Und. 

 
50 

 
 3,00 

 
 150,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
 
 
 

24 

Caixas plásticas - Caixa plástica organizadora, 
capacidade aproximada 25 litros, medidas aproximadas 
53,5 x 32,8 x 18 cm (largura x comprimento x altura), 
fabricada em polietileno, cor única, transparente leitoso, 
caixa fornecida com tampa plástica inclusa. 

 
 
 
 

Und. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 55,00 

 
 
 
 

 550,00 

 
 
 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
25 

 
Pistola cola quente 12mm  

 
Und. 

 
10 

 
 30,00 

 
300,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
26 

 
Bastão de pistola cola quente 12m pacote com 6 und 

 
Und. 

 
20 

 
 12,00 

 
 240,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

 
27 

Creme de Proteção para pele fator 30 de 120g caixa com 
24 unidades  

 
Caixa 

 
01 

 
 228,98 

 
 228,98 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

VALOR TOTAL LOTE 03  14.426,18 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
Und 

 
Quant 

Valores Finalidade para 
utilização do item R$ Unit. R$ Total 

LOTE 04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
 

01 
Locação de veículo com motorista tipo passeio 1.0, 
completo.  

 
Mês 

 
04 

 
4.000,00 

 
16.000,00 

Etapa 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08. 

VALOR TOTAL LOTE 04  16.000,00 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
Und 

 
Quant 

Valores Finalidade para 
utilização do item R$ Unit. R$ Total 

LOTE 05 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA  

01 Cadeiras em plástico branca sem braço Und 250 3,00 750,00 Etapa 08. 

 
02 

Estandes 2x3m, estrutura de montantes e travessas em 
alumínio anodizado e paredes em ts. 

 
Und 

 
04 

 
400,00 

 
1.600,00 

 
Etapa 08. 

 
03 

Palco 6x4m em estrutura metálica com cobertura em 
compensado e forro em carpete 

 
Und 

 
01 

 
 900,00 

 
 900,00 

Etapa 08. 

04 Sonorização para palestrante  Und 01 900,00  900,00 Etapa 08. 

05 Gerador de 120 kva Und 01 1.173,82  1.173,82 Etapa 08. 

06 Portico de entrada 10x4m Und 01 900,00  900,00 Etapa 08. 

VALOR TOTAL LOTE 05 6.223,82 

 

ITEM DESCRIÇÃO Und 
Quant 

 
Valores Finalidade para 

utilização do item R$ Unit. R$ Total 

LOTE 06 - FORNECIMENTO DE LANCHE  

01 
Kit lanche embalado (um líquido, um solido e uma 
fruta).  Und 

 
850 

 
4,00 

 
3.400,00 

Etapa 01, 04, 05, 06, 
07. 

VALOR TOTAL LOTE 06  3.400,00 

 
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO 100.000,00 
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6. DA REMUNERAÇÃO 
6.1. O valor para as contratações é definido pela Diretriz do Programa. 
6.2. As despesas decorrentes da contratação dos serviços como constam no objeto deste Termo de 
Referência estão estimadas nas diretrizes do Convênio.  
6.3. Os profissionais deverão ter disponibilidades para capacitações, organização e avaliações do 
evento. 
 
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 18.541.0057.2063.0000 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 3.3.99.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: Convênio nº 2312/2017 - FUNASA e Recursos do FPM, ICMS e Receitas 
Tributárias 
7.2. Os recursos para pagamento das despesas relativas aos serviços prestados em decorrência da 
presente contratação são os seguintes: Orçamento Geral da União, Recursos da Gestão no elemento 
de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3.3.90.30 – Material de 
Consumo.  
 
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
8.1. O (A) CONTRATADO(A) ficará sujeito(a) às penalidades previstas no edital, em casos de 
inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia defesa e o contraditório em 
regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato 
(s) ensejar (em) no total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a Administração Pública 
Municipal  poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADO (A) as seguintes sanções: 

8.1.1. Advertência. 
8.1.2. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato 
em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10%( dez por 
cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias decorridos, uma vez comunicada oficialmente.  
8.1.3.  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de 
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da comunicação oficial. 
8.1.4. Declaração de inidoneidade para 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(A) ressarcir a entidade contratante e pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

8.2. Ficará impedida de contratar com a Administração Pública deste município, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantindo o direito prévio da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, o CONTRATADO(A) que: 

8.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo de Referência. 
8.2.2. Não mantiver a proposta injustificadamente. 
8.2.3. Comportar-se de modo inidôneo. 
8.2.4. Fazer declaração falsa. 
8.2.5. Cometer fraude fiscal. 
8.2.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

ESPECIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO  
KIT LANCHE EMBALADO (UM LIQUIDO, UM SOLIDO E UMA FRUTA) Contendo, Opção 01: Quatro pequenos salgados (sabores 
diversos), uma fatia de bolo (sabores diversos) e um copo de bebida (sabores diversos) de 150 ml, uma fruta (diversas). Opção 02: 
uma fatia de pizza, uma fatia de bolo (sabores diversos), um copo de bebida (sabores diversos) de 150ml, uma fruta (diversas). 
Opção 03: Salada de fruta em copo de 200 ml, uma fatia de bolo (sabores diversos), um copo de bebida (sabores diversos) de 150 
ml, uma fruta (diversas). Observação: as bebidas poderão ser: refrigerantes, sucos ou bebidas lácteas. 
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8.3.  Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste Termo de Referência, 
principalmente, o CONTRATADO(A) estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior. 
8.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
mesma, em relação a um dos itens arrolados na condição do subitem 8.2, o CONTRATADO(A) ficará 
isento das penalidades mencionadas. 
8.5. As sanções de advertência e impedimento de contratar com a Administração Pública deste 
município, e declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública poderão ser 
aplicadas ao(à) CONTRATADO(A) juntamente com as de multa, descontando a dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
9. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
9.1. O prazo da vigência da contratação será de 12 (doze), podendo ser prorrogado na forma do 
Parágrafo 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.  DA FISCALIZAÇÃO: 
10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Gestor de Contratos desta 
entidade, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o 
estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
11.  DA RECISÃO DO CONTRATO: 
11.1. O contrato poderá ser rescindido, a critério da CONTRATANTE, caso o(a) CONTRATADO(A) 
não execute os serviços objeto deste Termo de Referência ou não apresente justificativas aceitáveis. 
12.2. Nos casos em que se justifique a rescisão contratual a contratada ficará sujeira às penalidades 
previstas no subitem 9.1.4 deste instrumento. 
 
 
Parazinho/RN, 12 de Maio de 2020. 
 
 
 
 

Gildan Ribeiro Rebouças 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 
 
 
 

Aprovo o presente Termo de Referência: 
 
 
 
 

Carlos Veriano de Lima 
Prefeito 
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                                                                           DAS ETAPAS 

  

 

ETAPA DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Convocar e realizar 02 reuniões (4 horas - cada), para construção de grupos de trabalho com representantes das 
seguintes secretarias/entidades: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Serviço Social, professores e diretores de 
escolas municipais e estaduais, associações, igrejas, ONGs, bem como com servidores efetivos do município; 
Local: Câmara Municipal de Vereadores 
Duração: 4 horas– cada 
Total h/a: 8 Horas(PALESTRANTE) 
Total: 100 participantes 
Lanche: 110 unidades  
Forma de Controle: Atas das reuniões (com assinatura dos participantes) e fotografias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

Sensibilizar e atuar com a população de maior vulnerabilidade social, entidades municipais e grupos que 
constituem a comunidade, tais como: moradores, grupos de jovens, associações e grupos de igrejas por meio de 
campanhas educativas, com: 
 - Rodas de conversas com ultilização de cartilhas, banner e materiais audiovisuais, 
 - Palestras com ultilização de materiais audiovisuais e peças teatrais. 
Locais: Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves -  Zona Urbana, Centro.  
Escola Municipal Alexandre Câmara – Zona Rural, Pereiros.  
Duração: 3 horas – Cada 
Total h/a: 6 Horas(PALESTRANTE) 
Turnos: Matutino e Vespertino 
Total: 100 participantes 
Forma de Controle: Lista de frequência e fotografias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Realizar 02 cursos de capacitação para profissionais da educação, profissionais da Saúde, no intuito de atuarem 
como multiplicadores das ações de Educação em Saúde Ambiental no enfrentamento do vetor Aedes aegypti nas 
escolas e áreas circunvizinhas; para conhecimento das características clínicas e epidemiológicas do vetor. 
Local: Câmara Municipal de Vereadores (01 capacitação) 
Público: Profissionais da Saúde e Profissionais da Educação das escolas (Zona Urbana - E.M. Tancredo A. Neves, 
E. M. P. Maria de Fátima Dantas, E. E. Senador Jessé Pinto Freire e E.E. Miguel Monteiro). 
Local: Centro de Convivência de Idosos de Pereiros (01 capacitação) 
Público: Profissionais da Saúde e Profissionais da Educação das escolas – (Zona Rural – E. M. Alexandre Câmara) 
Duração: 12 horas (6 horas cada)  
Total de h/a: 12 horas (FORMADOR) 
Total: 90 participantes (sendo 30 vagas destinadas aos profissionais da saúde) 
Forma de Controle: Lista de frequência e fotografias. 
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04 

Trabalhar Oficinas em 6 escolas. Oficinas: elaboração de cordel, cartilha, desenho em quadrinhos, curta 
metragem com celular, com os estudantes e profissionais da educação 
. Metodologia: Aulas expositivas para produção e criação de cordel, da cartilha ou revistinha com desenho em 
quadrinhos e do curta metragem, visando à fixação dos conteúdos aplicados pelos professores, para ser utilizado 
nas atividades pedagógicas das escolas.  
Escolas: Zona Urbana - E.M. Tancredo A. Neves, CMEI, E. M. P. Maria de Fátima, E. E. Senador Jessé Pinto Freire e 
E.E. Miguel Monteiro), (Zona Rural - E. M. Alexandre Câmara). 
Total de oficinas por escola:04 oficinas / 01 modalidade em cada escola  
Total de oficinas: 24 oficinas 
Total de h/a por oficinas: 06 h/a 
Total de h/a: 144 h/a (OFICINEIRO) 
Totalparticipantes por turma:30 
Totalparticipantes:240 
Lanche: 240 (devido ser no contraturno e não poder utilizar merenda escolar) 
Turno: Matutino, Vespertino e Nortuno (quando houver). 
Forma de Controle: Relatório das oficinas (por escola), total de 6 relatórios, incluindo registro fotográfico e um 
exemplar das modalidades cordel e cartilha com quadrinhos (desenvolvido em cada instituição de ensino) e Lista 
de frequência dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

Realizar o 1º Concurso Municipal de Saúde Ambiental, com exposição sobre o tema trabalhado nas oficinas da 
etapa 04, para escolha das melhores exposições nas modalidades: 

 
 

- gravado com celular). 
Local: Praça de Eventos 
Turno de Exposição: Matutino, Vespertino e Noturno 
Turno de Premiação: Noturno (1º, 2º e 3º lugar).  
A premiação com troféis serão para o 1º, 2º e 3º lugar, nas colocações, em cada categoria. 
Os demais participantes receberão medalhas de participação.  
Serão contratados 02 (dois) profissionais para elaboração dos critérios – acompanhamento das inscrições e 
condução dos concursos até a fase de julgamento. 
Carga horária dos profissionais: 04h/profissional/escola. Total: 48 h. 
Público alvo: participantes das oficinas da etapa 04.  
Lanche: 150 
Forma de Controle: Lista de frequência e fotografias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

Realizar 07 ações de sensibilização (01 ação por local descrito abaixo), para eliminação de possíveis criadouros e 
focos do mosquito Aedes aegypti nos domicílios, escolas, áreas de convivência comum, busca ativa aos 
proprietários de terreno baldios, e demais locais, através de multirão de “bota fora” e recolhimento dos resíduos 
sólidos. 
Locais: Quixabeira, Pereiros, Alívio,1º de Junho, 3 Irmãos, Bom Trabalho e Zona Urbana do município. 
Participantes: Comunidade local (moradores, alunos, professores, representantes comunitários, agentes de 
saúde e endemias, secretarias municipais, vereadores, associações, ONGs e outros); 
- Incluindo a instalação das lixeiras ecológicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Escolas.  
- Equipe contratada: 02 (duas) pessoas. 
Quantidade de dias: 7 dias – com 04 horas de trabalho por dia/ por pessoa. 
Total de horas contratada: 56 horas para os 7 dias de mobilizações utilizando 2 pessoas. Palestrante  
- Total de lanches: 210 lanches – 30 lanches por local da ação. 
Forma de Controle: Lista de frequência e registro fotográfico. 
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07 

Realizar 07 oficinas, em 04 modalidades de artesanato, sobre reutilização, reaproveitamento e reciclagem de 
materiais, para a população das comunidades abaixo descritas.  
Locais: Quixabeira, Pereiros, Alívio, 1º de Junho, 3 Irmãos, Bom Trabalho e Zona Urbana do município. 
Participantes: População em geral.  
 
Metodologia das 04 (quatro) oficinas de artesanato: as oficinas serão realizadas na perspectiva do 
desenvolvimento de prática sustentáveis, visto que serão produzidos novos produtos artesais a partir dos 
materiais coletados durante a realização dos mutirões nas comunidades do município. 
 
1ª Oficina: Artigos de decoração com Garrafa Pet. 
- Carga Horária: 04 h/a pólo; Total: 28 h/a (OFICINEIRO) 
- Quantidade de vagas por pólo : 20 (vinte participantes); 
 
2ª Oficina: Pintura em Vidro 
- Carga Horária: 04 h/a pólo; Total: 28 h/a (OFICINEIRO) 
- Quantidade de vagas por pólo : 20 (vinte participantes); 
 
3ª Oficina: Brinquedos populares Artesanais com Reaproveitamento de materiais. 
- Carga Horária: 04 h/a pólo; Total: 28 h/a (OFICINEIRO) 
- Quantidade de vagas por pólo : 20 (vinte participantes); 
 
4ª Oficina: Oficina de recliclagem de pneus  
- Carga Horária: 04 h/a pólo; Total: 28 h/a (OFICINEIRO) 
- Quantidade de vagas por pólo : 20 (vinte participantes); 
 
- Total de horas das Oficinas: 112 h/a (OFICINEIRO) 
- Total de lanches: 140 Lanches/oficina (devido a carência da comunidade) 
Forma de Controle: Relatório das oficinas (por comunidade), total de 7 relatórios, incluindo registro 
fotográfico dos produtos artesanais desenvolvidos nas oficinas e Lista de frequência dos participantes. 
 

 

 

 

08 

Realizar 02 feiras de exposição com os materiais produzidos nas Etapas 5 e 7. 
Locais: Zona Urbana – Praça Pública Senador João Câmara - Centro. 
Zona Rural – Praça pública - Pereiros.  
Forma de Controle: Relatório geral, incluindo registro fotográfico dos públicos participante. 
Realização de 02 palestra, Matutino e Vespertino: 02 horas de duração.  
Total de 04horas.(FORMADOR). 

 

METODOLOGIA: 

A metodologia adotada será participativa. O projeto será executado em uma única meta com 08 
etapas, com isso espera-se sensibilizar a comunidade, as associações, alunos da rede municipal de 
ensino, entidades municipais e grupos que constituem a comunidade para a identificação e 
eliminação dos principais criadouros do vetor Aedes aegypti no território. Inclui-se nessa 
metodologia a mobilização e participação social, as oficinas pedagógicas, cursos, treinamentos, 
encontros e capacitação, realização de mutirões preventivos nas comunidades rurais, zona urbanas 
sobre a importância de se fazer a eliminação de águas paradas, a coleta seletiva para proteção do 
meio ambiente e consequentemente realizar o controle de vetores. A metodologia descrita deve 
favorecer a interação entre professores, alunos e comunidade em geral na perspectiva do 
fortalecimento da promoção da saúde. 
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RESULTADO ESPERADO: 
 

Eliminação de criadouros e redução do número de casos de transmissão da dengue, zika, 
chikungunya pelo mosquito Aedesaegypti. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO –INDICADORES 

 % de participação nas oficinas 

% = nº de participantes/nº de convidados X 100 

 % de Professores e Alunos Capacitados 
% = nº de professores e alunos capacitados/nº de professores e alunos existentes 

 Diminuição do índice de infestação do Aedes aegypti(Lira) 

 Diminuição de casos notificados por doenças transmitidas pelo Aedes aegypti (Dados do Boletim 
Epidemiológico). 

 
EQUIPE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Identificação do Responsável Técnico do Projeto: 
a) Nome: Doriane Graciano de Oliveira 
b) Cargo: Secretária Municipal de Saúde 
c) Endereço: Rua Vice Prefeito Eronildes Teixeira da Silva, 122. Centro. CEP: 59.586.000 
d) Endereço eletrônico(e-mail): smsparazinho@rn.gov.br 
e) Número de Telefone com DDD: (84) 3697-0031 
f) Número de Celular com DDD: (84) 98610-9571 

 
EQUIPE DE EXECUÇÃO DOPROJETO: 

 

                                NOME COMPLETO                FORMAÇÃO                              FUNÇÃO NA EQUIPE 

                              

                                       Nathássia Louyse Leite Soares 

          

            Enfermeira 

 

 

 

 

 

 

                                          Coordenação geral 

                               

                                      Ana Cláudia da Silva Rafael 

         

             Pedagoga 

                                           

                                     Wilson Câmara de Araújo 

            

                Ensino Médio 

                                         
                                       
 

                                       Sylbenia Alves Machado Saraiva 

                             
 
 

                              Gestão Ambiental 

                                

 

                                   Wilza Braz dos Santos Araújo 

 

 

                 Ensino Médio 

                      

                                  Fabíola Rabelo Dias Domingos 
         

                Pedagoga 

 

                                      Coordenação Financeira 

                

                                      Tatiane Kelly Xavier de Andrade 

 

                     Contabilidade 

 

                                      Coordenação Financeira 

 
O Cronograma Físico-Financeiro apresenta, ao mesmo tempo, o cronograma e os custos envolvidos 
para o desenvolvimento de cada atividade ao longo da execução do projeto, onde “físico” 
representaasações a serem realizadas e “financeiro” representa o valor monetário respectivamente 
atribuído a estasações. 

 
 

mailto:(e-mail):%20smsparazinho@rn.gov.br


 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN – CNPJ: 08.113.631/0001-29 
Telefone: (84) 3697-0077 

 

CRONOGRAMAFÍSICO: 

METAS E ETAPAS 
 

DA EXECUÇÃO  
  
LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS  
Executar os serviços contratados, obedecendo às técnicas apropriadas da função designada, 
específicas para cada situação, de forma a manter a perfeita execução da mesma.  
O CONTRATADO deverá ter qualificação através de comprovações (currículo, certificado de ensino 
exigido em cada ITEM), para executar e ministrar as Etapas as quais forem designadas.  
No caso do CONTRATADO do ITEM 01, o mesmo deverá ser devidamente qualificado e ter 
experiência para executar as Etapas no qual será designado. CONTRATADO do ITEM 02, o mesmo 
deverá ser devidamente qualificado para executar as Etapas 01, 02, 03, 06 e 08, que constam no 
Termo.  
Os CONTRATADOS deverão elaborar a Programação detalhada do Conteúdo que será executado nas 
Etapas, e apresentar previamente à Equipe da Execução do Projeto para aprovação. Essas 
Programações deverão ter por base a Descrição exigida no Termo.  
  
LOTE 02 - SERVIÇOS GRÁFICOS  
A entrega do objeto deverá ser efetuada conforme Ordem de Serviço ou Nota de Empenho e deverá 
ser entregue ATÉ 10 (dez) DIAS CORRIDOS contado a partir do recebimento dos layouts e Ordem 
de Serviços, em perfeitas condições.  
Os serviços gráficos deverão estar com perfeitas impressões.  
  
LOTE 03 – MATERIAL DE CONSUMO  
A entrega do objeto deverá ser efetuada conforme Ordem de Compra ou Nota de Empenho e deverá 
ser entregue ATÉ 10 (dez) DIAS CORRIDOS contado a partir do recebimento da Ordem de Compras.  
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato.  
  
LOTE 04 – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
Os veículos utilizados (tipo passeio) deverão ter no máximo 03 (três) anos da data de fabricação 
durante toda execução do contrato.  
Os veículos deverão conter todos os equipamentos de segurança (triângulo, extintor de incêndio, 
estepe, etc) exigidos pelos órgãos competentes, e com os lubrificantes e filtros dentro da validade;  
Toda a responsabilidade por dano, avaria de qualquer espécie, colisão, roubo, incêndio ou perda 
total que ocorrer com o veículo dado em locação será de inteira e única responsabilidade do 
CONTRATADO;  
O CONTRATADO deverá assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os 
impostos, taxas, emplacamento, licenciamento, seguros e multas conseqüentes do não 
cumprimento dessas e qualquer ônus fiscal de origem federal, estadual e municipal, qualquer 
responsabilidade judicial ou extrajudicial que lhe seja imputável, inclusive em relação a terceiros e 
todas as operações auxiliares ou complementares necessárias ao seu uso.  
As manutenções preventivas e corretivas do veículo, serão de sua inteira responsabilidade DA 
CONTRATADA;  
O veículo deverá receber manutenção regular, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
fabricante, devendo na ocasião ser substituído por outro em perfeitas condições de uso e 
trafegabilidade em conformidade com objeto deste termo.  
O motorista deverá ser devidamente habilitado pra executar os serviços;  
A Lavagem e abastecimento do veículo ficará por conta da CONTRATANTE.  
O período de execução e locais das viagens serão informados conforme programação posterior;  
Caso o CONTRATADO por qualquer motivo deixar de executar os serviços, esta é responsável pelo 
transporte sem ônus para a prefeitura.  
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No caso de problema no veículo, o CONTRATADO deverá substituir, imediatamente, o veículo por 
outro equivalente, quando este não apresentar condições de uso em face de deficiências que forem 
constatadas, bem como for recolhido para a manutenção preventiva e/ou corretiva, acidentes, 
revisões ou outros impedimentos, ainda que por motivos alheio à sua vontade. Caso a contratada 
não proceda dessa forma (substituindo imediatamente o veículo), a CONTRATANTE poderá locar 
veículo em igual condição ou similar ao contratado, caso em que a CONTRATADA arcará com as 
despesas totais desta locação, sem nenhum ônus para a  
CONTRATANTE.  
O serviço do ITEM 01 será executado de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00hs às 17:00hs, caso 
necessário, poderá ser negociado a troca de dias da semana para final de semana.    
Os veículos irão realizar viagens em toda área rural e urbana do município de Parazinho.   
O ITEM 01 (veículo de passeio), servirá para realizar viagens às localidades da zona rural no 
município, juntamente com a equipe técnica deste Projeto.  
O CONTRATADO deverá manter, permanentemente, no veículo locado sua documentação 
devidamente legalizada.  
A troca de motorista só poderá ser feita após apresentação do seu substituto ao Administrador de 
Contrato, munido de todos os documentos exigidos por Lei.  
 
LOTE 05 – LOCAÇÃO DE ESTRUTURA  
O transporte e montagens da Estrutura será por conta do CONTRATADO;  
As despesas com a manutenção dos equipamentos, alimentação e hospedagem da equipe que 
executará os serviços referentes a este lote, ficará por conta da CONTRATADA.  
Os locais de instalação das tendas, informados pela Secretaria Municipal de Saúde que 
acompanhará a vistoria dos respectivos locais. Sendo de inteira responsabilidade da mesma o 
fornecimento de tal informação aos interessados.  
As tendas deverão ser montadas nos locais indicados em até 12h (doze horas) antes do início da 
realização do evento, permanecendo até ao final do evento, sem ônus para a Secretaria Municipal 
de Saúde, dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência.  
Os locais para a execução dos serviços pleiteados que envolvem instalação, montagem,  sonorização 
e demais serviços especificados no lote deste Termo de Referência serão informados à 
CONTRATADA, por responsável competente da Secretaria Municipal de Saúde que acompanhará a 
vistoria dos respectivos locais quando necessário.  
A contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários, 
adequados e em quantidade suficiente para a perfeita execução dos serviços do objeto deste 
instrumento.  
As ferramentas, equipamentos e materiais empregados na execução dos serviços deverão ser de 
propriedade da CONTRATADA e ficarão sob a sua responsabilidade.  
  
LOTE 06 – FORNECIMENTO DE LANCHE  
O Item 01 deste lote, o liquido deverá ser fornecido GELADA.  
Os sucos devem ser preparados com frutas frescas ou polpas da estação.  
As frutas deverão ser frescas, da época.  
Os lanches serão entregues prontos para o consumo, no local a ser informado na Ordem de 
Serviços.  
Os alimentos deverão ser preparados nas instalações da CONTRATADA e entregues prontos para 
serem servidos separadamente.  
O transporte dos lanches até as instalações do evento e está compreendido no preço dos serviços.  
A CONTRATADA deverá trazer os lanches no mínimo 60 minutos antes da hora marcada para 
entrega.  
A quantidade de Lanches a ser fornecida, será de forma parcial e está especificada no ITEM 05 deste 
Termo.  
Os produtos solicitados conterão a data de validade perfeito estado, apresentando ótima aparência, 
consistência, odor, cor, textura e sabor característicos.  
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Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a fim 
de que não se danifiquem outro local designado pela CONTRATADA.  
Utilizar recipientes isotérmicos para o transporte dos alimentos e bebidas, os quais deverão estar 
devidamente higienizados.  
Zelar pela padronização e qualidade dos produtos fornecidos, empregando matérias primas de 
qualidade, livres de possível contaminação.  
No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido provisoriamente ou as 
embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado Termo de Recusa, no qual se 
consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído, quando for possível. O 
CONTRATADO terá o prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido para providenciar a 
substituição do item, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE.  
  

  PAGAMENTOS  

 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, na agência e estabelecimento bancário 
indicado pela CONTRATADA, conforme prazos estabelecidos nas Resoluções nº 011/16 e 032/16 
do TCE/RN e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;  
O pagamento está condicionado ainda, ao ATESTO na Nota Fiscal atestando que o serviço foi 
executado plenamente, de acordo com as exigências neste Termo;  
O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado no Empenho, na liquidação e no 
domicílio bancário;  
Atestada(s) a(s) nota(s) fiscal (is)/fatura(s), a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na 
forma da Lei.  
Encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 
fornecimento do objeto deste termo de referência, correrão por conta exclusiva da contratada. 
Indicar o número do convênio na nota fiscal.  
 

 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
Emitir a nota de empenho;  
Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela 
Contratada;  
Exercer a fiscalização dos serviços executados, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo 
ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;  
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro 
dos prazos e condições estabelecidas no contrato;  
Disponibilizar locais para os eventos;  
Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas na Lei 8.666/1993.  
  
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
A CONTRATADA se compromete a:  
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao órgão contratante ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  
Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;  
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação;  
Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo Contratante nos parâmetros 
estabelecidos na Lei 8.666/93;  
Cumprir com todas as exigências desse Termo;  
Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência.  
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DA CAPACIDADE TÉCNICA  

Comprovação de pelo menos 01 (um) declarações de Capacidade Técnica de aptidão para o 
desempenho de atividades pertinentes compatíveis com objeto da licitação, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado;  
Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados dentro do prazo de validade, 
em originais e/ou através de fotocópia autenticada através de cartório competente, ou pelo 
pregoeiro/equipe de apoio e as declarações deverá ser com firma reconhecida em cartório, sob 
pena de Inabilitação do não cumprimento exigido.   
  

 DA VIGÊNCIA  
 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura 
podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) 
meses, nos termos do inciso II/IV do artigo 57, da lei nº 8.666, de 1993.  
  

  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
Ficará impedida de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade à licitante que:  
- ensejar o retardamento da execução do certame;  
- não mantiver as propostas;  
- recusar-se a celebrar o contrato;  
- deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;  
- falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo.  
A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA as sanções 
previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATANTE, a extensão da 
falta ensejada, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  
- advertência;  
- multa;  
- suspensão  temporária  de  licitar  e  impedimento  de  contratar com a  
ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de até 02 (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 alínea anterior.  
A multa poderá ser descontada no pagamento eventualmente devido à CONTRATADA, ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente, observados os seguintes percentuais:  
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor estimado do contrato limitado a 10% (dez por cento) 
por dia de atraso, no caso de retardamento da execução contratual;  
10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante 
adjudicatária em firmar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos.  
Aplicar-se-á no caso de inexecução total ou parcial, o percentual de 10% (dez por cento), sobre o 
valor total do objeto contratado.  
As demais sanções poderão ser aplicadas juntamente, com a multa, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
  

 ORÇAMENTO ESTIMADO   
Conforme mapa e pesquisa mercadológica. 
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 CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
Será vencedora a empresa que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE 
 

 FISCALIZAÇÃO  

Será de responsabilidade da Equipe de Execução do Projeto, o dever de fiscalizar, visando à entrega 
do objeto de acordo com o que consta neste Termo de Referência.   
  

 SETOR RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA  

As vistas das informações contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA e com observância às normas 
vigentes e SOLICITAMOS a autorização para atendimento do mesmo.  
  
 
Parazinho/RN, 12 de Maio de 2020.  
  
  
 

Doriane Graciano de Oliveira 
Coordenador (a) do Projeto 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PMP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020 

 
 
 
 
 

À Prefeitura Municipal de Parazinho  
Comissão Permanente de Licitação  
Pregoeiro Oficial do Município  
 
 
 
 
 
(nome da empresa)__________________________________________, inscrito(a) no CNPJ n°. ______________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA para fins do disposto no 
inciso VII do art. 4º da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação constantes no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020 PMP/RN.  
 
 
 
 

Local e data, 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO III 
COMPLEMENTAR Nº 123/06 (MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PMP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020  

 
 
 
 
 

À Prefeitura Municipal de Parazinho  
Comissão Permanente de Licitação  
Pregoeiro Oficial do Município  

 
 
 
 

(nome da empresa)__________________________________________, inscrito(a) no CNPJ n°. ___________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA para os fins que se 
fizerem necessários e sob as penas legais cabíveis que, detém a condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06, de 14 de dezembro 
de 2006 com suas alterações posteriores e que está apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido na referida Lei.  
 
 
 
 

Local e data, 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO IV  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PMP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020 

 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Parazinho  
Comissão Permanente de Licitação  
Pregoeiro Oficial do Município  
 
 
 
 
(nome da empresa)__________________________________________, inscrito(a) no CNPJ n°___________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no 
item inciso V do 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 menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze 
anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 
 
 

Local e data, 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO V 
 MODELO DE DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA 

LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PMP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020 
 
 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Parazinho  
Comissão Permanente de Licitação  
Pregoeiro Oficial do Município  
 
 
 
 
 
(nome da empresa)__________________________________________, inscrito(a) no CNPJ n°___________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da lei, que 
não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de 
PARAZINHO/RN e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos 
impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
 

Local e data, 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO VI  
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PMP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020 

 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Parazinho  
Comissão Permanente de Licitação  
Pregoeiro Oficial do Município  
 
 
 
 
A empresa _________________________________________ por meio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
_____________________________________, Carteira de Identidade n.º __________________________________ CPF n.º 
___________________, nomeia seu (sua) bastante procurador (a) _________________________________ o (a) Sr. 
(a) ______________________________________, com poderes para praticar todos os atos referentes ao Pregão 
Presencial n.º ___/2020 – PMP/RN, inclusive ofertar lances verbais, interpor ou desistir de interpor 
recursos, bem como realizar negociações diretamente com o PREGOEIRO no tocante aos preços 
propostos. Local e data, _________________________________________ carimbo (ou nome legível) e assinatura. 
 
 
 
 

Local e data, 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 

 
 
 
 
 
 
Observação: A assinatura do representante da empresa deverá ser reconhecida firma em Cartório 
Oficial de Notas. 
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ANEXO VII 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PMP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020 

 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Parazinho  
Comissão Permanente de Licitação  
Pregoeiro Oficial do Município  
 
 
 
 

A empresa ____________________________, com sede na rua ______________________, inscrita no CNPJ 
sob nº. ___________________, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação 
do presente pregão, propõe a Prefeitura Municipal de PARAZINHO/RN, o fornecimento objeto deste 
ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições: 
 

Item Descrição dos Produtos Und Quant R$ Unit R$ Total 
      

 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  
Valor do(s) item (ns) _______ da Proposta de Preços: R$ ________ (__________________)  
Prazo de garantia dos produtos (indicar o prazo não inferior ao do fabricante para cada item)  
Dados Bancários:  
Empresa que prestará a assistência técnica para cada item: Anexar proposta: (catálogo técnico, 
ficha técnica ou equivalente do fabricante em português ou traduzido para o português) relativo às 
especificações técnicas do produto ofertado.  

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas 
determinações, bem como informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, 
como fretes, impostos, obrigações, entre outros. 

 
 

Local e data, 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO VIII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PMP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020 
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO/E OU SERVIÇO 

 
Pelo Presente instrumento particular de CONTRATODE DE FORNECIMENTO/E OU SERVIÇO, 
sendo de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Parazinho/RN, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 08.113.631/0001-29, estabelecida na Praça Senador João Câmara, nº 20 – 
Centro – Parazinho, neste ato representado pelo Sr. CARLOS VERIANO DE LIMA, Prefeito Municipal, 
inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, brasileiro, residente e domiciliado neste município; e 
do outro lado como CONTRATADA, a empresa ______________________, neste ato sendo representada 
pelo (a) Senhor (a) ____________________________, portador (a) do CPF/MF: ______________, RG n.º _________ – 
____/__, residente e domiciliado (a) na cidade de ______________/__, firmam o presente contrato, 
conforme especificações a seguir:  
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresas para fornecimento de materiais de consumo (expediente) e execução de 

serviços (recursos humanos, gráficos, locação de veículos, locação de estrutura e lanches) com o intuito 

de Implementar ações de educação em saúde ambiental visando a promoção da saúde dos munícipes de 

Parazinho/RN, com estratégia de gestão com os resíduos sólidos, melhoria no saneamento ambiental, 

habitacionais para controle de doenças de chagas e outros agravos, melhorias sanitárias domiciliares e no 

saneamento rural, conforme Convênio 2312/2017 firmado com a FUNASA, através da Proposta 

051263/2019, conforme especificações e quantidades estabelecidas no item 5.0. 
 
CLAUSULA II - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste contrato, 
podendo ser prorrogado a critério da contratante nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
 
CLAUSULA - III DO VALOR 
3.1. O valor total previsto deste contrato é de R$ ______________ (________________________________). 
 
CLAUSULA IV - PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
4.1. Pela perfeita execução do objeto licitado, a Prefeitura Municipal de Parazinho efetuará o 
pagamento do preço proposto pela licitante vencedora, em moeda corrente, mediante transferência 
bancária, até 10 (dez) dias da data do faturamento, atestados os serviços pela Secretária Municipal 
de Administração desta prefeitura, desde que não haja fato impeditivo provocado pela licitante 
vencedora; 
4.2. O prazo de vencimento da fatura deverá ser fixado em uma única data, preferencialmente no 
dia 10 (dez) de cada mês, subsequente ao mês de competência; 
4.3. A fatura mensal deverá discriminar as alíquotas dos impostos e contribuições inclusos no 
preço; 
4.4. O número do CNPJ, constante da fatura, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação da 
licitação que comportará este Termo de Referência; 
4.5. O pagamento somente será efetuado mediante contra apresentação da fatura mensal; 
4.6. Ocorrendo erros na fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação das despesas, a licitante 
vencedora será oficialmente comunicada pela Prefeitura Municipal de Parazinho, e a partir daquela 
data o pagamento ficará suspenso até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. O prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e após liquidação da despesa por 
setor competente; 
4.7 Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será 
informado à licitante vencedora para que seja efetuada a devolução do valor correspondente no 
próximo documento de cobrança; 
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4.8. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
CLÁUSULA V – DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO. 
5.1 – A Gestão caberá à Prefeitura Municipal de Parazinho, a quem competirá verificar se a empresa 
está executando corretamente o objeto contratado, obedecendo aos termos e os demais 
documentos que o integram. 
5.2 – O Fiscal do Contrato não terá nenhum poder de mando, gerência ou controle sobre os 
empregados designados pela empresa contratada, objeto deste instrumento, cabendo-lhe, no 
acompanhamento e fiscalização do Contrato, registrar todas as ocorrências relacionadas a sua 
execução, comunicando à empresa, por meio do seu representante e/ou preposto, as providências 
necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força 
maior. 
5.3 – A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não excluirá nem reduzirá a 
responsabilidade da empresa Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade do Poder Público ou de 
seus agentes e/ou prepostos. 

5.3.1 – Qualquer exigência da fiscalização, inerente ao objeto e termo do presente 
instrumento, deverá ser prontamente atendida pela empresa contratada, sem ônus para a 
Prefeitura Municipal de Parazinho. 
 

5.4 – A fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato. 
 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1 - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à Contratante, por dolo ou 
culpa, bem como por aqueles que venham a ser causada por seus prepostos, ressalvada a hipótese 
de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente comprovada. 
6.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 
6.3 - Garantir a prestação dos serviços de acordo com o Termo de Referência. 
6.4 - Responsabilizar-se por todas as despesas, objeto da presente contratação, inclusive, salários 
dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos, encargos sociais e outros 
necessários, como também, qualquer prejuízo pessoal ou material causado ao patrimônio da 
Contratante, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou prepostos na 
execução dos serviços contratados. 
6.5 - Disponibilizar notas fiscais eletrônicas com descrição detalhada de todos os serviços prestados 
para a Contratante. 
6.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 
necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 
6.7 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto do presente Termo, seu Edital e seus 
anexos. 
6.8 - Acatar as orientações do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-se a 
mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
prontamente às reclamações formuladas. 
6.9 - Prestar esclarecimentos à fiscalização contratual, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função dos serviços 
contratados. 
6.10 - Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido em relação às 
informações que venham a ter acesso. 
6.11 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência e no 
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Edital, relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, Inciso XII, da 
Lei nº 8.666/93, inclusive condições de cadastramento/habilitação que será observado, quando dos 
pagamentos reativos à futura contratação. 
6.12 - Executar o serviço conforme a demanda da Contratante, mediante Ordem de Serviço. 
6.13 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante. 
6.14 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de 
materiais empregados. 
6.15 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 
6.16 - Executar os serviços nos prazos determinados. 
6.17 - Comunicar a Prefeitura Municipal de PARAZINHO sobre a impossibilidade de execução do 
contrato, em tempo hábil, ou possíveis atrasos. 
 
CLAUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1 - Prestar à Contratada todas as informações solicitadas e necessárias para a execução dos 
serviços. 
7.2 - Designar servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. 
7.3 - Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na 
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
7.4 - Atestar a execução da prestação dos serviços e receber as faturas correspondentes, quando 
apresentadas na forma estabelecida no Contrato. 
7.5 – Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados à 
CONTRATADA. 
 
CLAUSULA VIII – DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 
8.1- É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais a serem repassados mediante convênio, a 

participação em licitação ou a contratação de empresas que constem: (art. 44, PI 424/2016)  

 

I. no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União;  

II. no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou 

suspensas; ou III. no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça 
 
CLAUSULA IX - DAS PENALIDADES 
8.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão 
ou deixar de cumprir as obrigações assumidas, ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º, da 
Lei nº 10.520/2002, bem como, as dos arts. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, quais sejam: 
 

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado por atraso injustificado na 
prestação dos serviços, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n.º 
10.520/2002; 
b) pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar as seguintes sanções: 
b.1) advertência; 
b.2) multa de até 10% ( dez por cento) sobre o valor homologado; 
b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. A reabilitação será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
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CLAUSULA X - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
10.1 As alterações necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato, serão efetivadas na 
forma e condições do Art. 65 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, formalizadas previamente 
por Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1 Para fazer face às despesas decorrentes da execução da presente Licitação, serão utilizados 
recursos nas dotações orçamentárias abaixo, constante do orçamento vigente: 
 
18.541.0057.2063.0000 – Manutenção e Proteção do Meio Ambiente – 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
CLÁUSULA XII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
12.1. O presente contrato poderá ser rescindido com fulcro no que preceitua a Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
12.2. - O Edital do Pregão Presencial Nº ___/2020 e seus anexos, fazem parte integrante e 
inseparável do presente instrumento contratual. 
12.3. Fica eleito o Fórum da Comarca de João Câmara/RN, com expressa renúncia de qualquer 
outro ainda que mais privilegiado, para todo e qualquer procedimento judicial decorrente deste 
contrato. 
 
E por estarem assim ajustados, combinados e contratados, as partes formam o presente termo em 
três vias de igual teor e forma, para um só efeito, o que fazem na presença das testemunhas abaixo 
assinadas que a tudo presenciaram. 
 

 
Parazinho/RN, ___ de ___________________ de 2020. 

 
 
 
 

CARLOS VERIANO DE LIMA 
CONTRATANTE 

 
 
 

_______________________________________________________ 
CONTRATADO 

 
 
 

__________________________________                ________________________________ 
TESTEMUNHA                                                         TESTEMUNHA             
CPF:                                                                           CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN – CNPJ: 08.113.631/0001-29 
Telefone: (84) 3697-0077 

 

ANEXO IX  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PMP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12050003/2020 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PMP 
 
 
(nome do representante)________________________________, como representante devidamente constituído 
da empresa (Identificação completa do representante da licitante) 
__________________________________, para fins do disposto no subitem 1.2, do Edital do (Identificação 
completa da licitante) do Pregão Presencial nº ___/2020 PMP, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ___/2020 PMP, foi elaborada de 
maneira independente pelo(a) Sr.(a)____________________, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 
em parte, (pelo Licitante) direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ___/2020 PMP, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa; 
 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº ___/2020 
PMP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do Pregão Presencial nº ___/2020 PMP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ___/2020 PMP, quanto a participar ou não 
da referida licitação; 
 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ___/2020 PMP 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ___/2020 PMP antes da adjudicação 
do objeto da referida licitação; 
 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ___/2020 PMP 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da Prefeitura Municipal de Parazinho/RN antes da abertura oficial das propostas; e,  
 
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
 

Local e data, 
 
 
 

______________________________________________ 
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 


