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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10020001/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PREGÃO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MEI, MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 675, DE 

06/11/2020 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAZINHO, inscrito no CNPJ: 08.113.631/0001-29, com endereço à Praça Senador João 

Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, constituído 

pela portaria nº 004/2021-GP de 04 de janeiro de 2021, realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM 

APURADO PELO MAIOR DESCONTO, INCIDENTE SOBRE A TABELA SINAPI, observadas 

as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2020, Decreto Federal nº 3.555, 

de 08/08/2000, e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 

8.666, de 21/06/1993, DECRETO FEDERAL Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, 

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 147, de 

07/08/2014, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

  

OBJETO   

O objeto da licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA SUPRIR AS 
DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
PARAZINHO/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.  

  

DIA/HORÁRIOS 

RECEBIMENTOS DE PROPOSTAS ATÉ 12/02/2021 – Horas: 09hs00 

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 23/02/2021 – Horas: 09hs00 

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 26/02/2021 – Horas: 09hs00 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26/02/2021 – Horas: 09hs01 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília/DF e, dessa forma, serão requisitados no sistema eletrônico e na documentação 

relativa ao certame. 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL www.compraspublicas.com.br ou no site 

Oficial da Prefeitura Municipal de Parazinho/RN – www.parazinho.rn.gov.br. 

 
ENDEREÇO LOCAL: www.compraspublicas.com.br 

 
 
 

mailto:cplparazinho@gmail.com.br
http://www.compraspublicas.com.br/
http://www.parazinho.rn.gov.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10020001/2021 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1. A Prefeitura Municipal de Parazinho/RN – PMP, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, e este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2021, torna 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados 
anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM APURADO PELO MAIOR DESCONTO, 
INCIDENTE SOBRE A TABELA SINAPI. 
 
1.2.  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os 
trabalhos serão conduzidos por servidor do município de Parazinho/RN, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo "COMPRAS PUBLICAS Licitações", constante da página eletrônica do COMPRAS 
PUBLICAS – Licitações Públicas, no endereço www.compraspublicas.com.br 
 
2. DO OBJETO: 
2.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA 
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA SUPRIR AS 
DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
PARAZINHO/RN, destinada ao atendimento da demanda dos usuários que necessitam 
deste atendimento.  
 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista na LOA – Lei Orçamentária Anual deste Município, para o 
exercício de 2021 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 ‐ Material de Consumo e 4.4.90.52.00 
– Equipamento e Material Permanente. 
 
4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
4.1. Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação 
perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do terceiro dia útil que anteceder 
a data fixada para recebimento das propostas. 
 
5. DA IMPUGNAÇÃO: 
5.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública. 
 
5.2. Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data 
fixada para recebimento das propostas. 
 
6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
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6.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste edital e seu anexo.  
 
6.2. - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste 
processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a 
seguir: 

6.2.1. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
6.2.2. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de 
impedimento de licitar e de contrata; 
6.2.3. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
6.2.4. Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou 
liquidação; 
6.2.5. Isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto 
básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 
6.2.6. Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 
7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
7.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 
7.1.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 
7.1.2. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 
7.1.3. Abrir as propostas de preços; 
7.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas; 
7.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos; 
7.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do 
lance de menor preço; 
7.1.7. Verificar a habilitação do proponente; 
7.1.8. Declarar o vencedor; 
7.1.9. Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para 
julgamento; 
7.1.10. Elaborar a ata da sessão; 
7.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e 
autorizar a contratação. 

 
8. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL COMPRASPUBLICAS: 
8.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso 
poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 
www.compraspublicas.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 
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8.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão 
ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat 
ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.compraspublicas.com.br. 

8.2.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema 
COMPRASPUBLICAS Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de 
atendimento da Compras Públicas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas 
(horário de Brasília) através dos canais informados no site 
www.compraspublicas.com.br. 

 
9. PARTICIPAÇÃO/PROPOSTA/LANCES: 
9.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta 
de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.copraspublicas.com.br, opção 
"Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação” 

9.1.1.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até 
data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital. 
 

9.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
9.3. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

9.3.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após 
reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema 
eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 
 

9.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de 
lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 
 
9.5. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e 
a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 
“www.compraspublicas.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de 
licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 
 
10.   DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
10.1. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e 
atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
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10.2. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição 
legal.  

10.2.1. Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as 
seguintes condições: 
10.2.1.1.  Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações 
constantes deste Edital e Termo de Referência. 
10.2.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e 
preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR TOTAL 
do lote OU VALOR UNITÁRIO. 

 
10.3. – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a 
licitante deverá preencher as informações do item 10.2 no campo “FICHA TÉCNICA” ou 
anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema Compras 
Públicas, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. 
 
10.4. No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA. 
 
10.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 
apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, 
tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o 
fornecimento do objeto licitado. 
 
11. ABERTURA DAS PROPOSTAS DE LANCES: 
11.1. A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no 
item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
 
11.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas 
eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances. 
11.2.2. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor 
preço registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de 
qualquer outro valor ofertado para o lote. 
 

11.3. Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao 
pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma 
licitação. 

11.3.1. Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial 
dos mesmos. Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de 
lotes selecionados fora da ordem sequencial. 
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11.4. ABERTO: A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze 
minutos. Encerrado o prazo de 15 minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. Após essa fase o 
sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores 
das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

11.4.1. Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 
três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
sigiloso até o encerramento do prazo. Esgotados esses prazos, o sistema 
ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. 
11.4.2. O pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante 
justificativa, admitir o reinício da etapa de lances. 
 

11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme 
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do 
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste 
Edital. 
 
11.6. O Sistema eletrônico informará as propostas de me.  
 
12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
12.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", 
podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que 
tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem 
assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as 
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste edital. 
 
12.2. Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta 
acima do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 
 
12.3. - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 
comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da 
Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais 
exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste Edital. 

12.3.1. No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante 
convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos 
previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro através do 
chat de mensagens. 
12.3.2. - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o 
envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em 
desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante 
e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado 
e aceito pelo Pregoeiro. 
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12.4. - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos 
documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto 
neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, 
salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 
 
12.5. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender as exigências fixadas neste Edital. 
 
12.6. Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do 
licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de 
forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou 
superfaturados. 
 
12.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 
 
13. DA HABILITAÇÃO: 
13.1. Os documentos relativos à habilitação, acompanhados da proposta escrita de preços, 
dos licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura da sessão pública, conforme 
previsto neste edital, contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), 
nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para 
cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma 
www.compraspublicas.com.br. 
 
13.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 10 minutos, será aberto o 
prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 
 
13.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos 
estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as 
sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a 
proposta ou o lance subsequente. 
 
13.4. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados 
na forma constante do item 13.1, deverão ser relacionados e apresentados na Secretaria de 
Administração desta Prefeitura, localizada na Praça Senador João Câmara, 20, Centro, 
Parazinho/RN, das 08hs00min às 12hs00min e das 14hs00min às 16hs00min, em até 3 
(três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do 
respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

13.4.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que 
acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da 
administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 
13.4.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 
2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros 
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em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 
cópias autenticadas em papel. 
 

13.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade 
e veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 
 
13.6. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes 
documentos comprobatórios de habilitação e qualificação: 
 
13.6.1. Para  Habilitação Jurídica: 

13.6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
13.6.1.2. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais 
(empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
comprobatórios da eleição dos atuais administradores; 
13.6.1.3. 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; 
13.6.1.4. Declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666/93. 
 

13.6.2. Para Qualificação Econômica – Financeira: 
13.6.2.1. Certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 
13.6.2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente autenticados ou 
registrados na Junta Comercial (na sede da licitante) que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, juntando-se cópia dos termos de abertura e 
encerramento do referido livre pertinente ao Balanço Patrimonial e 
demonstrações financeiras, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
a. A apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício, recebe amparo no 
Art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), combinado com o 
Acórdão nº 1999/2014 do TCU. (Acórdão nº 1999/2014, Processo nº 
015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedras, 30/07/2014). 
b. A comprovação da boa situação econômico-financeira da empresa será 
apurada através de verificação dos seguintes índices: 
I. Índice de Liquidez Corrente – calculado pela fórmula: LC = AC/PC, julgada 
habilitada a empresa que obtiver a pontuação final maior ou igual que 1,0 (um); 
II. Índice de Liquidez Geral - calculado pela fórmula: LG = AC + RCL/PC + ELP, 
julgada habilitada a empresa que obtiver a pontuação final maior ou igual que 
1,0 (um); 
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III. índice de Endividamento Total - calculado pela fórmula: ET = PC + 
ELP/AT, julgada habilitada a empresa que obtiver a pontuação final menor que 
1,0 (um); 

 
13.6.3. Para Regularidade Fiscal: 

13.6.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério 
da Fazenda; 
13.6.3.2. Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto deste edital; 
13.6.3.3. Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 
13.6.3.4. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

 
13.6.4. Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.6.4.1. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 
07 de julho de 2011. 

 
13.6.5. Para Qualificação Técnica: 

13.6.5.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove aptidão para o fornecimento. 
13.6.5.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 
ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado; 
. 

13.7. - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda 
por meio de cópia simples, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser 
apresentadas perfeitamente legíveis. 

13.7.1. Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não 
havendo prazo nos documentos os mesmos serão considerados válidos se 
emitidos em até 180 dias. 

 
13.8. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso 
da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo 
para atendimento. 
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13.9. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro. 
 
14. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E COOPERATIVAS: 
14.1. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às 
microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei 147, de 07 de agosto de 2014, deverá seguir o 
procedimento descrito a seguir: 

14.1.1. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1. O licitante que não informar sua condição antes do envio das 
propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.  

14.1.2. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico 
detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 
2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e 
cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 
14.1.2.2. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem 
classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a 
apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 
deste edital. 
 

14.1.3. Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro 
convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou 
da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema 
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo 
de cinco minutos. 

14.1.3.1. Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor 
valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam 
lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, 
na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 
14.1.3.2. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que 
primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de 
disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a 
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disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de 
habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital. 
14.1.3.3. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a 
cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances 
apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico 
ou após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4. – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta 
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata 
esta cláusula.  

14.1.4.1. Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o 
item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não 
enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 
14.1.4.2. – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente 
a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o 
fará através do “chat de mensagens”. 
14.1.4.3. A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 
(quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem 
classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu 
direito. 
14.1.4.4. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 
exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem 
classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, 
conforme estabelece o item 12.3.1 deste edital para encaminhar a 
documentação de habilitação e proposta de preços. 
 

14.1.5. O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno 
porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, 
observadas as particularidades de cada pessoa jurídica. 
14.1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um 
prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, 
contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 
(cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver 
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 

 
15. DOS RECURSOS: 
15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por 
meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 
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motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio 
disponibilizado no sistema www.compraspublicas.com.br. 
 
15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por 
meio eletrônico, no sítio, www.compraspublicas.com.br opção RECURSO, e a apresentação 
de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante 
protocolo, na Secretaria de Administração, localizada na Praça Senador João Câmara, 20, 
Centro, Parazinho/RN, das 08hs00min às 12hs00min e das 13hs00min às 16hs00min, aos 
cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos. 
 
15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o 
Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à 
autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 
 
15.4.  Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. 
 
15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse 
público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento 
licitatório. 
 
15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
 
15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
16.1. Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao 
licitante declarado vencedor. 
 
16.2. Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) 
vencedor(es). 
 
16.3. A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 
procedimento. 
 
17. DA CONTRATAÇÃO: 
17.1. A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato. 
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17.1.1. Decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado 
oficial para assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora 
comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às 
penalidades previstas no item 23.0 deste edital. 
 

17.2. Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para 
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de 
perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no artigo 81 da 
Lei 8.666/93, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta 
classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital. 

17.2.1. O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva 
celebração do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente 
apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis 
ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame. 
 

17.3. A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado. 
 
17.4. Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado 
por escrito e também integrará o Contrato. 
 
18. DO REAJUSTE: 
18.1. O preço será irreajustável. 
 
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
19.1. Compete a Contratante: 

19.1.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 
19.1.2. Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos. 

 
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
20.1. Compete a Contratada: 

20.1.1. Efetuar a entrega do objeto, de acordo com as condições e prazos 
propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital. 
20.1.2. Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de 
qualidade para utilização. 
20.1.3. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento 
total do contrato. 

 
21. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
21.1. A entrega do objeto deverá ser feita na Secretaria Municipal de Administração, 
localizada na Rua Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN, das 08hs00min às 
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14hs00min, em dias úteis, por se tratar de repartição pública. Após esse horário, o 
responsável pela unidade recebedora deverá ser consultado para autorizar o recebimento 
ou não.; 
 
21.2. O recebimento do objeto será efetuado pela Comissão de Recebimento ou por servidor 
responsável, que poderão solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas na entrega do mesmo, ou até mesmo substituí-lo por 
outro novo, no prazo máximo definido no item 21.1, contados a partir do recebimento 
daqueles que forem devolvidos. 
 
21.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
contrato.  
 
22. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO: 
22.1. Depois de recebida a documentação, o setor de gestão orçamentário-financeira 
procederá à realização do registro contábil da liquidação da despesa, obedecendo aos 
prazos estabelecidos pelo Decreto Municipal n. º 011/2013 - PMP. 
 
22.2. O pagamento será efetuado contra empenho, após a apresentação da Nota Fiscal, 
devidamente rubricada pelo responsável pelo recebimento e liquidada, por intermédio da 
Prefeitura. 
 
22.3. O responsável pelo atesto da pertinente despesa, conferirá a documentação 
legalmente exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos 
respectivos órgãos expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade 
apresentadas, bem como se o objeto atende às especificações e condições deste contrato, 
assim como estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em 
não sendo detectada pendência, será emitido o atesto. 
 
22.4. Após o cumprimento de todas as providências que trata os itens anteriores, a 
documentação deverá ser imediatamente remetida ao setor competente para fins de 
pagamento. 
 
22.5. O pagamento será efetuado de acordo com a Resolução n.º 028/2020 – TCE/RN, 
subsidiada pelo art. 5º da Lei 8.666/93 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 
011/2013 - PMP, obedecendo a ordem cronológica dos credores cujas despesas já foram 
liquidadas. 
 
22.6. No âmbito de cada unidade gestora, o pagamento das despesas orçamentárias será 
efetuado após expedição da ordem de pagamento a que se refere o art. 64 da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964, respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada 
por fonte diferenciada de recursos, e os prazos: 
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22.6.1. De até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, 
fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, que são 
as obrigações cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 
art. 24. 
22.6.2. De no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no 
que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea “a” do inciso XIV do art. 
40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

22.7. Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, as certidões 
negativas, ao fornecimento do objeto ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos 
oponíveis à unidade gestora exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem 
prejuízo ao prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais credores 
posicionados em ordem cronológica das exigibilidades. 
 
22.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
22.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante. 
 
22.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos. 
 
22.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
 
22.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
 
22.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
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22.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

 
23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
23.1. Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de 
acordo com as disposições do Art. 49, do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 
2019. 

23.1.1. Advertência; 
23.1.2. Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) Multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado;  
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida, com o consequente cancelamento da nota de 
empenho ou documento equivalente; 

23.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a entidade sancionadora por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

 
§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos 
pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a 
data do efetivo recolhimento.  
 
§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação. 
 
24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
24.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 
Ordenador de Despesas, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. 
 
24.2. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas. 
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24.3. O proponente 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 inverdade das informações nele contidas implicará imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
24.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
24.5. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
24.6. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 
 
24.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
24.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte 
(FEMURN), Diário Oficial da União e Site Oficial do Município. 
 
24.9. A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos 
deste edital. 
 
24.10. Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, 
comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico. 
 
24.11. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as 
disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 
 
24.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
edital será o da Comarca de João Câmara/RN. 
 
24.13. Constitui parte integrante deste edital: 

24.13.1. Anexo I - Termo de Referência; 
24.13.2. Anexo II – Modelo de declaração; 
24.13.3. Anexo III – Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições 
do Edital;  
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24.13.4. Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para 
Prestação dos Serviços/Fornecimento; 
24.13.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade; 
24.13.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de 
Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do 
licitante ser uma ME ou EPP); 
24.13.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar; 
24.13.8. Anexo VIII – Modelo de Contrato de Fornecimento; 
24.13.9. Anexo IX – Modelo de Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
 
 
 
 

Rutemberg de Melo Gonzaga 
Pregoeiro 

 
 
 
Edital aprovado por:  
 
 
 

Carlos Veriano de Lima 
Prefeito 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
1.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de material 
de construção e diversos para suprir as demandas dos diversos órgãos do Poder Executivo 
do Município de Parazinho/RN. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO  
2.1. Objetivando a manutenção e construção de edificações, elementos urbanísticos e de 
infraestrutura que compõem relação dos bens móveis e imóveis de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Parazinho/RN, faz-se necessário a aquisição de materiais 
hidráulicos, elétricos, sanitários, construção geral e ferramentas. 
Como existem várias unidades prediais, elementos urbanísticos e de infraestrutura que 
compõem o patrimônio do município, constantemente são necessárias à realização de 
manutenções preventiva e corretiva dos serviços integrados às instalações prediais, sistema 
de aterramento, sistema de telefonia, sistema de segurança e vigilância eletrônica, serviços 
de alvenaria, serralheria e vidraçaria e demais instalações físicas, como pisos, forros, 
esquadrias, pintura, cobertura/telhado, vidros, pavimentação, portões, alambrados, caixa 
d’águas. É claro que os insumos necessários às manutenções corretivas são imprevisíveis, 
daí a necessidade da aquisição. 

 
3. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA  
3.1 – Os materiais, objeto desta licitação, deverão ser fornecidos na Secretaria de Obras do 
município, conforme solicitado através da ordem de compra. 
3.2 – Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), 
após o recebimento da ordem de compra, devidamente assinada, pela empresa fornecedora. 
3.3 – O presente terá como referência a última publicação do relatório de insumos descritos 
na Tabela SINAPI na data da emissão da ordem de compra, localizada no sitio abaixo: 
http://www.caixa.gov.br/downloads/sinapi.rn/SINAPI 
Nos casos em que a tabela SINAPI não oferecer custos unitários de insumos, deverá ser 
realizado procedimento de aquisição especifico para os itens não encontrados, precedido de 
pesquisa mercadológica conforme estabelecido na legislação e contratação publica vigente. 
3.4 – Para fins de emissão das notas de empenho deverão ser aplicado o percentual de 
desconto firmado através da(s) ata(s) de registro de preços, sobre o custo atualizado 
MENSALMENTE para o Estado do Rio Grande do Norte dos materiais relacionados na tabela 
SINAPI, sendo válida para este fim a última tabela de insumos publicada no site. 
 
PAGAMENTO: O pagamento se dará até 30 (trinta) dias após fatura devidamente atestada 
pelo setor competente.  
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
5.1. São obrigações da Contratante:  

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
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5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido;  
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de comissão/servidor especialmente designado;  
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  
5.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 
e perfeita execução do objeto e, ainda:  

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia ou validade;  
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

 
7. DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  
7.1. O julgamento e a adjudicação do objeto deverão ser realizados através do critério de 
MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM APURADO PELO MAIOR DESCONTO, 
INCIDENTE SOBRE A TABELA SINAPI. 
 
8. DAS ESPECIFICAÇÕES E VALOR ESTIMADO 
 

 
Item 

 
Especificações 

Percentual Mínimo de Desconto 
na Tabela SINAPI (%) 

R$ Máximo por Item 
para 12 Meses 
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01 

Materiais para manutenção geral 
(elétricos, iluminação pública e 
hidro sanitárias águas fria e 
quente e irrigação). 

 
 
 

2% 

 
 
 

100.000,00 

 
 

02 

Materiais para manutenção geral 
(material estrutural, pedra, areia, 
brita e afins). 

 
 

2% 

 
 

80.000,00 

 
 
 

03 

Materiais para manutenção geral 
(acabamento interno e externo, 
louças, metais sanitários e 
pintura). 

 
 
 

2% 

 
 
 

80.000,00 

 
 

04 

Manterias para manutenção 
geral (artefatos de cimento, pré-
moldados e afins). 

 
 

2% 

 
 

80.000,00 

 
05 

Materiais para manutenção geral 
(ferramental). 

 
2% 

  
10.000,00 

 
06 

Materiais para manutenção geral 
(paisagismo). 

 
2% 

 
10.000,00 

 
07 

Materiais para manutenção geral 
(madeira serrada). 

 
2% 

 
30.000,00 

 
 

08 

Materiais para manutenção geral 
(esquadria, metalúrgica e 
funilaria).  

 
 

2% 

 
 

10.000,00 

 
 

09 

Materiais para manutenção geral 
(artefatos cerâmicos, telhas, 
tijolos e afins). 

 
 

2% 

 
 

80.000,00 

 
10 

Materiais para manutenção geral 
(ferragens, vergalhões e afins). 

 
2% 

 
10.000,00 

 
 9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 
de 2002, a Contratada que:  

9.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;  
9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;  
9.1.3. fraudar na execução do contrato;  
9.1.4. comportar-se de modo inidôneo;  
9.1.5. cometer fraude fiscal;  
9.1.6. não mantiver a proposta.  

 
9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
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9.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante;  
9.2.2. multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  
9.2.3. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  
9.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos;  
9.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados;  

 
9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que:  

9.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
9.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
9.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  
9.3.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999.  
9.3.5. 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.  

 
 

Parazinho/RN, 11 de fevereiro de 2021.  
 
 

José Edinaldo Silva da Costa  
Secretário Municipal de Administração 

 
 

Este Termo de Referência foi aprovado por: 
 
 

Carlos Veriano de Lima 
Prefeito  
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

TIMBRE DA EMPRESA 
 

(Nome da Empresa, CNPJ e Endereço) 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão 
Eletrônico nº 002/2021 – Processo Administrativo nº 10020001/2021, instaurada pelo 
_____________________________________, que a empresa: ________________________________________________ 
 
1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do 
art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o 
caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao 
Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 
de outubro de 2002;  
 
2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;  
 
3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  
 
4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.  
 
5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.  
 
 

__________, ___ de ____________________ de 2021.  
 
 

____________________________________ 
Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa0 
RG do responsável 
CPF do responsável 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÁS CONDIÇÕES DO 
EDITAL 

 
TIMBRE DA EMPRESA 

 
(Nome da Empresa, CNPJ e Endereço) 

 
 
 
 

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos 
constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 002/2021 – Processo Administrativo nº 
10020001/2021 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições 
de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação 
para fim de habilitação. 
 
 

__________, ___ de ____________________ de 2021.  
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa0 
RG do responsável 
CPF do responsável 
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ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO 

 
TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da Empresa, CNPJ e Endereço) 
 

Ao (a) Pregoeiro (a) da Prefeitura Parazinho/RN  
Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2021 – Processo Administrativo nº 10020001/2021  
Fornecedor:  
CNPJ:                                                                       Inscrição Estadual:  
Endereço:                                                                                            Bairro:  
CEP:                                      Cidade:                                                  Estado:  
Telefone:                                                        E-mail:  
Banco:                            Agência:                                        Conta Corrente:  
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.  
PREVISÃO DE ENTREGA:  
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:  
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no 
Edital: 
 

Item –                       Descrição do Objeto                    – Unid – Quant – Marca – R$ Unit – R$ Total 

          -                                                                                   -            -               -              -                  - 

Valor Total por extenso________________________________________ 
NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 

( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos 
prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto 
no Edital.  
 
IMPORTANTE: 
1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se 
assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.  
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo 

licitatório.  Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou 
abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam 
sobre a contratação. 

__________, ___ de ____________________ de 2021.  
___________________________________ 
Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa0 
RG do responsável 
CPF do responsável 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

TIMBRE DA EMPRESA 
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 
 
 
Ao (a) Pregoeiro do Município Parazinho/RN 
 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021 – Processo Administrativo nº 
10020001/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Parazinho, que:  
 

• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam 
necessárias;  

• Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  

• Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 
preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento 
do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a 
vigência do Contrato;  

• Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n. º 8.078 – Código de Defesa 
do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 002/2021 – 
Processo Administrativo nº 10020001/2021, realizado pela Prefeitura de Parazinho/RN.  
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  
 
 
 

__________, ___ de ____________________ de 2021.  
 
 
 

____________________________________ 
Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa0 
RG do responsável 
CPF do responsável 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER 

UMA ME OU EPP). 
 

TIMBRE DA EMPRESA 
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 
 
(_) MICROEMPRESA  
 
(_) EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
___________________________________________________________________, inscrita no (Razão Social da 
Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço: _________________________________  
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº 
_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em 
especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 
nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações 
constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que 
se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes 
na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 
do certame.  
 
Sou optante do Sistema Simples Nacional?  
( ) SIM  
( )NÃO  
 
 

__________, ___ de ____________________ de 2021.  
 
 
 

____________________________________ 
Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa0 
RG do responsável 
CPF do responsável 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

 
TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 
 
 
 
 

(nome empresarial da licitante)______________________, inscrita no CNPJ nº:_____________________, 
com sede na ___________________________ (endereço completo )__________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________________________, infra-
assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF/MF nº 
__________________________, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em 
seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura 
_______________________________ que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico 
nº 002/2021. 
 
 

__________, ___ de ____________________ de 2021.  
 
 
 

____________________________________ 
Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa0 
RG do responsável 
CPF do responsável 
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ANEXO VIII 
MODELO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 

 
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ___/____________, 
QUE FAZEM ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN, E A EMPRESA 
____________________________ 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO, com sede na Praça Senador João Câmara, 20, 

Centro, Parazinho/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.113.631/0001-29, neste ato 

representado por CARLOS VERIANO DE LIMA, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.º 

______________, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ___________________    

inscrito(a)    no    CNPJ/MF    sob    o    nº    __________________,    sediado(a)   na 

_________________,   em   ________________   doravante   designada   CONTRATADA,   neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº , 

expedida pela  (o)  _________________,  e  CPF  nº  ____________________,  tendo  em  vista  o  que  

consta  no  Processo Administrativo  nº __________________ e em observância às disposições 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei 

nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 002/2021 - PE, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS 
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID MARCA QUANT R$ UNIT R$ TOTAL 
       

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua 
assinatura, e encerramento em __/__/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
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3.1. O valor previsto do presente Termo de Contrato é de R$ ___________ 
(____________________). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista na LOA – Lei Orçamentária Anual deste Município, 
para o exercício de 2021 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 ‐ Material de Consumo 
e 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Edital. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo 
de Referência. 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência. 
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10.CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 
de Referência. 

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas. 

12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 
normas e princípios gerais dos contratos. 

14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. É eleito o Foro da Comarca de João Câmara, para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos 
pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

 

Parazinho/RN, __ de ____________ de 2021.  

 

 

 
Prefeitura Municipal de Parazinho 

Carlos Veriano de Lima 
Empresa 

Representante 

  
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

1- 

2- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cplparazinho@gmail.com.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 – e-mail: cplparazinho@gmail.com.br 

 

 

ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO, com sede na: Praça Senador João Câmara, 20, 
Centro, Parazinho, Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.113.631/0001-29, 
neste ato representado por CARLOS VERIANO DE IMA, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.º 
032.459.234-57, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2021 - PE, homologada em ___/___/2021, 
processo administrativo n.º ________/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) 
e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se 
as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 
seguir:  
 
1. DO OBJETO  
1.2 A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de forma parcelada de material de construção e diversos para suprir as demandas dos 
diversos órgãos do Poder Executivo do Município de Parazinho/RN, especificado(s) no(s) 
item(ns) do Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico nº 002/2021 - PE, 
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição.  
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
 

EMPRESA:  
CNPJ:  Telefone:  e-mail:  
Endereço:  
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT MARCA RS UNIT.  R$ TOTAL  

       
 
3. VALIDADE DA ATA  
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços iniciará em ___/___/2021, tendo seu término em 
___/___/2022, podendo ou não ser prorrogada, a critério da Administração, respeitado, 
contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).  
 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).  
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4.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  
4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

4.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original.  

 
4.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

4.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  

4.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.  

 
4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa.  
 
4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:  
 

4.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;  
4.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável;  
4.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou  
4.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).  
 
4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.  
 
4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados:  

4.8.1. por razão de interesse público; ou  
4.8.2. a pedido do fornecedor.  

 
5. CONDIÇÕES GERAIS  
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.  
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5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
 
Parazinho/RN, ___ de ________________ de 2021. 
 
 

 
 

Carlos Veriano de Lima 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Representante do Fornecedor 
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