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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15120001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2020 
    

1 – PREÂMBULO  

  

O Município de Parazinho/RN, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por 
intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela portaria 090/2020 de 08 de abril de 
2020, realizará licitação na modalidade pregão presencial, critério de julgamento MENOR PREÇO 
GLOBAL, em sessão pública, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Parazinho/RN, 
situada na Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN. Este pregão será regido pela Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Lei 7.892/2013, bem como pelas regras estabelecidas neste Edital.  
 
1.1 A abertura da sessão de pregão terá início no dia 04 de Janeiro 2021, às 09hs00min.  

1.1.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no 
sistema e na documentação relativa ao certame.  

 

2 – OBJETO  
2.1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 
SOFTWARES DE CONTROLE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme 
especificações mínimas constantes no Anexo I, deste Termo de Referência.  

  

3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
3.1 Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.  
3.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por meio do 
e-mail cplparazinho@gmail.com, através do telefone (84) 3697-0077 ou, ainda, mediante protocolo 
da solicitação no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Parazinho/RN, localizado no 
endereço informado no item 3.3, deste Edital.  

3.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica 
e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, 
telefone, fax e e-mail).  
3.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de email, fax 
ou ofício.  
3.3 O interessado em impugnar os termos deste edital deverá apresentar instrumento de 
impugnação dirigido ao Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Setor de Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Parazinho/RN, na Praça Senador João Câmara, 20, Centro, 
Parazinho/RN, no horário de 08h00min (oito) às 13h00min (treze) horas, observado o 
prazo previsto no subitem 3.1. deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o 
caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;  
3.3.1 O (a) Pregoeiro (a) decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas.  
3.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 
interessados.  

3.4 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão 
informados pelo pregoeiro na forma que for requerido.  

3.4.1 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal 
como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.  

3.5 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
  

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
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4.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no 
ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e, 
ainda, que apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo 
deste Edital.  
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:  

4.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que 
não funcionem no País.  
4.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Parazinho/RN.  
4.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal.  
4.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou 
ocupante de cargo comissionado na Administração Pública do Município de Parazinho/RN.  
4.2.5 Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.  

4.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente 
licitação.  
4.4 Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.  
4.5 O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.  
4.6 A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.  
  

5 – DO CREDENCIAMENTO  
5.1 O horário do credenciamento será até o horário da realização do certame, e será efetuado 
conforme a ordem de chegada dos interessados.  
5.2 O representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pelo 
licitante, devendo ainda identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou outro documento 
equivalente.  
5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com 
firma reconhecida, conforme modelo contido no Anexo III – Modelo Procuração para 
Credenciamento e Anexo VII – Carta Credenciamento deste edital, ou documento que comprove os 
necessários poderes especiais para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do licitante.  

5.3.1 No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá 
ser apresentado cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as 
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão 
dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador 
eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em 
que se deu a eleição.  
5.3.2 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser 
apresentada no momento do credenciamento, cópia autenticada ou cópia simples, 
acompanhada do respectivo original, do Estatuto ou Contrato Social acompanhado da 
última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da Diretoria em exercício, no 
qual estejam expressos os poderes do signatário para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura.  

5.4 A empresa licitante que não se credenciar, na forma disposta acima, ficará impedida de 
apresentar lances, manifestar durante a sessão, considerando-se apenas sua proposta escrita.  
5.5 A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo V deste edital.  

5.5.1. Para a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte usufruir dos benefícios da leis 
complementares n° 123/2006 e 147/2015 deverá apresentar declaração obrigatória de 
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo 
contido no Anexo VI deste edital.  

5.6 O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 
Federal nº. 123/06, deverá comprovar a condição de Microempresa e de Empresa de Pequeno 
Porte, no momento do seu credenciamento, conforme item 6.1, com a apresentação de:  
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5.6.1 Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de 
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou 
equivalente, da sede da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;  

5.6.1.1 A certidão expedida pela Junta Comercial será considerada válida pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua emissão.  

5.6.2 Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento 
arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
ou equivalente, da sede da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.  
5.6.3 Na hipótese do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o documento 
mencionado no item 5.6.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar Federal n° 
123/06, deverá ser apresentada, no credenciamento, declaração de porte feita pelo 
representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa 
circunstância, como apresentação do balanço patrimonial do último exercício.  

5.7 As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item “credenciamento” deverão ser 
apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE, juntamente com os documentos exigidos para 
credenciamento.  
  

6 – DA PROPOSTA COMERCIAL  
6.1 ENVELOPE 01:  
Deverá a licitante apresentar a proposta comercial dentro do envelope com os seguintes dizeres:  
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº: 015/2020  
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL):  
CNPJ:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
E-MAIL, TELEFONE E FAX:  
  

6.2 - O envelope “1”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter:   
6.3 - A PROPOSTA DE PREÇOS da licitante, no impresso padronizado fornecido pela Administração 
(ANEXO II) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente preenchida, sem 
alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar:   
6.4 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a 
esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e número de fax;   
6.5 - descrição clara e detalhada dos itens cotados, de acordo com as especificações do Termo de 
Referência - Anexo I do edital;  
6.6 - indicação do preço unitário, por item, em moeda nacional, em algarismo e, preferencialmente, 
por extenso;  
6.7 - indicação do prazo de validade de 60 (sessenta) dias para a PROPOSTA DE PREÇOS, contado 
da data de sua entrega ao pregoeiro;  
6.8 - indicação do prazo da prestação de serviço, contado do recebimento da solicitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO;  
6.9 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 
da proposta e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO, este poderá 
solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.   
6.10 - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais condições desta contratação e 
assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
motivos elencados no parágrafo primeiro do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, devidamente 
autuado em processo.   
6.11 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo 
pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:   
6.12 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso;  
6.13 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua PROPOSTA DE PREÇOS será 
desclassificada.   
6.14 – os casos de erro de digitação ou de descumprimento de qualquer que seja as determinações 
constantes neste item, poderá o pregoeiro avaliar no momento se é o caso de erro sanável ou 
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declarar o erro insanável e assim declarar a proposta classificada ou desclassificada para a fase de 
lances.  
 
7 - DA HABILITAÇÃO  
Deverá a licitante apresentar a documentação dentro do envelope com os seguintes dizeres:  
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 015/2020  
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL):  
CNPJ:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
E-MAIL, TELEFONE E FAX:  
Para fins de adjudicação, será exigida do licitante a comprovação das condições de Habilitação 
consignadas nesse edital.  
  

8.1.1 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  
8.1.2 Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante, com validade de 
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão;  
8.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou 
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais ou cooperativas e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição ou designação de seus administradores;  
8.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
8.1.5 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.  

Obs.: Estará dispensado de apresentar os documentos relacionados no item 8.1, a proponente que 
apresentá-los no credenciamento.  
  
8.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

8.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ);  
8.2.2 - Certidão conjunta de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, bem como as contribuições sociais, emitida pela Secretaria da Receita Federal;  
8.2.3 - Comprovante de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão 
Conjunta Negativa junto aos Tributos Estaduais e a Dívida Ativa do Estado, emitida pela 
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;  
8.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;  
8.2.5 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação de Certidão de Regularidade de Situação (CRF) emitida pela Caixa 
Econômica Federal;  
8.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), 
nos termos do Título VII-A da Consolidação de Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei 
n.º 452, de 01/05/1943, alterada pela Lei n.º 12.440, de 07/07/2011;  
8.2.7 - Certidão negativa de inidôneos (para participar de licitações realizadas pela 
Administração Pública Federal, nos termos do Artigo 46 da Lei Federal nº  8.443/92), 
emitida no site do Tribunal de Contas da União – TCU 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1819:3:106145311329005::NO:3,4,6::&cs=3Yeyg7 
Adf-OBBpYPErP1aPchx8fo), da empresa (pessoa jurídica) e do (s) sócio (s) da empresa.  

8.2.7.1 – A ausência das certidões mencionadas no item 8.2.7 não acarretará na 
inabilitação da licitante, devendo, no entanto, o Pregoeiro proceder com a devida 
consulta para averiguar eventual impedimento em face de inidoneidade.  

  

8.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
8.3.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do 
domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 90 (noventa) dias.  
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8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

8.4.1 - Apresentar 01 (um), ou mais, atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da 
licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a 
empresa prestou ou está prestando, a contento, os serviços objeto em características compatíveis 
ao deste Pregão.   

8.4.1.1 - Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do 
art. 43, da Federal Lei nº 8.666/93.   

8.4.2 - Capacitação técnico-profissional - Comprovação do licitante, na data prevista para entrega da 
proposta, possuir profissional, com experiência mínima de 1 (um) ano em Gestão de Frota, 
comprovado através de Certidão ou Declaração do órgão ou empresa onde o profissional executou 
os serviços, gerenciando frotas compatíveis com o objeto da licitação;    
8.4.3 Apresentar ainda comprovação do vínculo dos profissionais citados nas alíneas “b”, que se 
dará através do livro de registro ou ficha de empregado, autenticado(a) pela Delegacia Regional do 
Trabalho, ou a Carteira de Trabalho, no caso de vínculo empregatício, e no caso de vínculo de 
natureza civil, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ou ainda, no caso de vínculo societário, 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, nos termos do inciso II, do art. 28 da Lei nº 8.666/93;    
8.4.4 Comprovação de registro da licitante da entidade profissional competente, no caso o 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – CRA da sede da licitante, por se tratar de 
gerenciamento de mão de obra para execução dos serviços.  
  

8.5 DECLARAÇÕES  

8.5.1 Declaração de inexistência de fatos impeditivos para a habilitação da licitante, no presente 
certame, conforme modelo contido no Anexo IX deste Edital;  
8.5.2 Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e que em nenhuma hipótese emprega 
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo IV deste Edital.   
  

8.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

8.6.1 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples 
acompanhada do respectivo original para prévia autenticação por servidores da Secretaria de 
Administração, ou para autenticação pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, na 
sessão de análise dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo de 
imprensa apropriado.  

8.6.1.1 É vedado aos membros da Comissão Permanente de Licitação, Equipe de Apoio ou 
aos funcionários da Secretaria Municipal de Administração, a autenticação de cópia simples 
de documento já autenticado em cartório (por tabelião de notas ou por oficiais do registro 
Civil das Pessoas Naturais).  
8.6.1.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.  
8.6.1.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.  

8.6.2 Não serão aceitos protocolos de solicitação de nenhum tipo de documento.  
8.6.3 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do 
licitante vencedor, ressalvado o documento previsto no item 8.1.2.  
8.6.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome do licitante, observando-se que:  

8.6.4.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  
8.6.4.2 Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 8.6.4.3 
Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 
os documentos da matriz quanto os da filial;  

8.6.5 Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
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8.6.6 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope indevassável, fechado, 
na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados no 
preâmbulo deste Edital.  

8.6.6.1 O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte identificação:  
  

9 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO  
9.1 No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão 
presencial.  
 

9.2 DOS LANCES VERBAIS  
9.2.1 Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar do certame, 
será iniciada a sessão do Pregão.  
9.2.2 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de 
Habilitação”.  
9.2.3 Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo feita a sua 
conferência e posterior rubrica.  
9.2.4 As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas, verificando o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.  
9.2.5 As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da proposta de 
menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores superiores em até 10% 
(dez por cento), relativamente àquela de menor preço, para participarem dos lances verbais, 
podendo o pregoeiro optar por incluir mais propostas acima do previsto em observância ao 
princípio da economicidade;  

9.2.5.1 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições 
definidas no item 9.2.5, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem 
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, 
para que seus autores participem dos lances verbais;  

9.2.6 As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva, iniciando pelo detentor 
do maior preço, em valores distintos e decrescentes.  
9.2.7 No caso de empate entre dois ou mais lances, será realizado sorteio em ato público.  
9.2.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o licitante sua 
exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado, para fins de ordenação dos 
licitantes no final da sessão.  
9.2.9 O valor de decréscimo dos lances será determinado pelo pregoeiro na sessão pública do 
pregão.  
9.2.10 Não poderá haver desistência dos lances efetuados, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  
  

9.3 DO JULGAMENTO  
9.3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, obtido de acordo com o Anexo II.  
9.3.2 Declarado o encerramento da etapa competitiva, ao Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.  

9.3.2.1 Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e o valor estimado.  

9.3.3 Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital 
e que seu preço seja compatível com o valor estimado.   
9.3.4 Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá verificar a ocorrência de empate ficto, na forma 
prevista no item 9.3.6 e seguintes, para proceder com a abertura do envelope de “HABILITAÇÃO” 
para verificação do atendimento às exigências do item  
8.6.  

9.3.4.1 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender as exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente 
inexequíveis.  
9.3.4.2 Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, poderá estabelecer prazo para 
que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.  
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9.3.4.3 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:  
9.3.4.3.1 Planilha de custos elaborada pelo licitante, que comprove que os custos 
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do avençado;  
9.3.4.3.2 Documento que comprove adjudicação em andamento com preços 
semelhantes;  
9.3.4.4 Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os 
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de 
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.  

9.3.5 Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, serão convocados os demais, na ordem de classificação, para exame de seus 
documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.  
9.3.6 Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o 
momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte o direito de 
preferência à contratação, observadas as seguintes regras:  

9.3.6.1 Será assegurado à Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte detentora 
da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, 
cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao 
valor apresentado pelo proponente vencedor, prazo máximo de 5 (cinco) minutos, 
para que, caso queira, apresente novo lance, inferior ao melhor lance, sob pena de 
preclusão do direito de preferência.  
9.3.6.2 Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 9.3.6.3 Sendo aceitável a nova oferta de preço, a 
confirmação das condições habilitatórias da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte obedecerá ao procedimento previsto no item 9.3.4.  
9.3.6.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
devida e necessária regularização.  

9.3.6.3.2 A não regularização da documentação, no prazo deste item, 
implicará a decadência do direito à adjudicação.  
9.3.6.3.3 Se houver a necessidade de abertura do prazo para a 
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua 
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão 
para o lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os 
presentes ficam intimados a comparecer na data, horário e local 
informados para a retomada da sessão de pregão.   

9.3.6.4 Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar 
proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro 
convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de 
empate prevista no subitem 9.3.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito.  
9.3.6.5 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa 
ou a Empresa de Pequeno Porte será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame.   
9.3.6.6 Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da 
situação de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam 
atendidas às exigências documentais de habilitação, será declarado vencedor o 
licitante originalmente detentor da melhor oferta.  
9.3.6.7 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida 
não tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte.  

9.3.7 Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com o 
autor da melhor oferta com vistas à redução do preço;  
9.3.8 Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 
licitante vencedor.  
9.3.9 Lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, disponível a todos os participantes do certame.  
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9.3.10 Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas serão devolvidos 
ao término da sessão do pregão.  
  

10 – DOS RECURSOS  
10.1 Declarado o vencedor, fracassado ou deserto qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata.  

10.1.1 o pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou 
fora do prazo estabelecido.  
10.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes 
importará decadência do direito de recurso.  
10.1.3 Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 
suas razões.  
10.1.4 Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões 
no prazo de 3 (três) dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista dos autos.  
10.1.5 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do pregão, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes 
automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados 
da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.  

10.2 A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos 
complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto ao Setor Licitações da 
Prefeitura Municipal de Parazinho, Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN horário 
de 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), observados os prazos previstos no item 10.1.  
10.3 Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados o pregoeiro, que poderá:  

10.3.1 motivadamente, reconsiderar a decisão;  
10.3.2 motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade 
Competente, conforme art. 109, parágrafo quarto, da Lei nº 8.666/93.  

10.4 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas forem 
apresentadas fora dos prazos estabelecidos.  
10.5 Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou quando o 
pregoeiro reconsiderar sua decisão.  
10.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento 
do prazo para apresentação de contrarrazões.  
10.7 As decisões de eventuais recursos serão encaminhadas por email e disponibilizadas no 
processo administrativo a que pertence.  
10.8 Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após decisão dos 
mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO” inviolados aos licitantes 
desclassificados podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.  
  

11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
11.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou 
quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade 
competente.  
11.2 Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos 
procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório.  
  

12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
12.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao 
Departamento de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO, até o 5º (quinto) dia 
útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.   
12.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da 
nota fiscal/fatura, conforme ordem cronológica e após comprovado o efetivo recebimento e 
aceitação dos produtos e/ou serviços, bem como a Regularidade Fiscal da contratada.   
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12.3 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para 
pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação 
isenta de erros.   
  

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1 O atraso e a inexecução parcial ou total do avençado caracterizam descumprimento das 
obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo ADJUDICANTE:  

13.1.1 Advertência por escrito;  
13.1.2 Multa, nos seguintes limites máximos:  
13.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
dos serviços não realizados;  
13.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor do Registro de Preço, em caso de recusa da 
ADJUDICATÁRIA em reparar as irregularidades detectadas na execução da Ata;  
13.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias ou realização dos serviços fora das especificações avençadas.  

13.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87, inciso III, da Lei nº. 8.666/93;  
13.1.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
conforme dispõe o art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.  
13.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 
obrigações avençadas:  
13.2.1 não atendimento às especificações técnicas relativas aos serviços registrados;  
13.2.2 retardamento imotivado do serviço ou de suas parcelas;  
13.2.3 paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública do 
Município de Parazinho/RN;  
13.2.4 prestação de serviço de baixa qualidade;  
13.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no item 
14.1.  
13.4 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela ADJUDICATÁRIA.  
13.5 As sanções relacionadas nos itens 14.1.3 e 14.1.4 também poderão ser aplicadas àquele que:  

13.5.1 deixar de apresentar documentação exigida para o certame;  
13.5.2 apresentar declaração ou documentação falsa;  
13.5.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  
13.5.4 não mantiver a proposta;  
13.5.5 falhar ou fraudar a execução da futura Ata; 13.5.6 comportar-se de modo inidôneo;  
13.5.7 cometer fraude fiscal.  

13.6 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla 
defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei nº. 8.666/93.  
13.7 As sanções relacionadas nos itens 14.1.3 e 14.1.4 serão obrigatoriamente registradas no 
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública do 
Município de Parazinho.  
  

14 - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO  
14.1 A fiscalização da execução do serviço ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração 
ou de quem esta determinar, que exercerá rigoroso controle em relação à prestação do serviço, a 
fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a 
elas relativas. A existência da fiscalização não eximirá a Adjudicatária de nenhuma 
responsabilidade pela prestação do serviço dos itens nos aspectos de qualidade e segurança.  
14.2 A Adjudicatária deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referente à qualidade 
das peças e dos serviços.  
14.3 As ordens de serviço, exceto as de rotina, deverão ser feitas por ofício. Na hipótese de a 
Adjudicatária se negar a assinar o recebimento do ofício no competente livro de controle, o mesmo 
será enviado pelo correio, registrado, considerando-se feita à comunicação para todos os efeitos.  
14.4 A Adjudicatária obriga-se a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às 
máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando forem solicitados, todos os dados e 
elementos referentes aos serviços.  
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14.5 O acompanhamento e fiscalização da execução serão feitos através de um servidor da 
Prefeitura Municipal;   
14.6 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;   
14.7 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.   
 
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS  
15.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não 
serão aceitas alegações de desconhecimento.  
15.2 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, 
bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.   
15.3 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.  
15.4 O objeto do avençado decorrente da presente licitação não poderá sofrer acréscimos ou 
supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.  
15.5 O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões puramente 
formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo.  
15.6 É vedado ao Fornecedor subcontratar total ou parcialmente a prestação de serviço do objeto 
deste pregão, exceto se previamente autorizado pela Prefeitura Municipal de Parazinho/RN.  
15.7 A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros.  
15.8 Este edital encontra-se disponível gratuitamente através do e-mail cplparazinho@gmail.com 
ou na sede da Prefeitura de Parazinho/RN, localizada na Praça Senador João Câmara, 20, Centro, 
Parazinho/RN.  
 
Parazinho/RN, 16 de Dezembro de 2020.  

  

  

 

 

Carlos Veriano de Lima 

Prefeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

  

1. OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 
GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MÉTODOS E SOFTWARES DE 
CONTROLE, visando atender às necessidades de todo o gerenciamento da frota de veículos e 
máquinas do Município de Parazinho/RN, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas abaixo: 
 

Item Descrição dos Serviços Und. Quant. R$ Unitário R$ Total 

 
 
 
 
 
 

01  

Serviços de consultoria em gestão de 
frota, visando o controle de 
abastecimento de combustíveis, pneus e 
manutenção preventiva e corretiva de 
veículos, com implantação, manutenção 
e gerenciamento de métodos e softwares 
de gestão e controle.  

 
 
 
 
 
 
Mês  

 
 
 
 
 
 

12  

 
 
 
 
 
 

5.900,00 

 
 
 
 
 
 

70.800,00 

  Valor Total        70.800,00  

 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Justifica-se o pedido pela necessidade de otimizar a utilização da frota municipal com 
gerenciamento de abastecimentos e manutenções da frota que hoje é composta por 40 
veículos/máquinas (anexo I), de modo a manter os veículos oficiais em condições de pleno 
funcionamento e em perfeito estado de conservação, atendendo todo o expediente da 
administração municipal e busca-se, com isto, a potencialização de ferramentas de controle do 
patrimônio público municipal, bem como a otimização dos recursos públicos utilizados na gestão 
dos veículos. 
 
1. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/SERVIÇOS COMUNS 
1.1. Os serviços a serem prestados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos 
da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019.  
 

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.2.1 Os serviços deverão ser prestados na sede da empresa licitante de forma remota, bem como 

também no Município de Parazinho/RN, onde a contratada deverá fazer um mínimo de 
02 visitas mensais de caráter habitual, no horário das 08h às 17h, com duração mínima 
de 2h (duas horas) para acompanhamento e gerenciamento da frota, analisando 
possíveis falhas e implantadas métodos de correção e prevenção.  

2.2.2 A contratada deverá disponibilizar de Profissional, tecnicamente habilitado, para gerenciar 
a frota do município, acompanhando todas as movimentações da frota, no Município de 
Parazinho, de segunda a sexta, das 08h às 17h, como também consultoria permanente, 
via fax, e-mail, telefone e/ou presencial atendendo representantes da contratante na sua 
sede, sempre que se fizer necessário.  

2.2.3 A contratada deverá acompanhar e gerenciar mensalmente as ocorrências na execução dos 
contratos de abastecimentos de veículos, bem como de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos e máquinas, fornecimento de Pneus, Lubrificantes, enfim, todos que 
envolvam a frota do município, de modo que os softwares sejam alimentados de forma 
correta, gerando assim total controle e consequentemente economia de despesas para o 
município.  

2.2.4 A contratada deverá preparar todos os relatórios referente aos abastecimentos dos 
veículos, como também gerenciar todos os abastecimentos no posto revendedor, 
acompanhando as inconsistências de modo que garanta que todos os veículos utilizem 
os cartões de abastecimento, corrigindo 100% os erros, e mantendo um atendimento 
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24h por dia a disposição, de modo que nenhuma veículo fique sem realizar o 
abastecimento controlado.  

2.2.5 A contratada deverá preparar todos os relatórios referente aos controles de manutenção, 
gerenciando os softwares, realizando e criando programas de manutenção preventiva, 
acompanhando todos os serviços realizados nas empresas contratadas para manutenção 
de frota, preparando agendamento dos próximos serviços via sistema, inclusive controle 
de quilometragem de pneus, troca de óleo, e revisões programadas.  

2.2.6 A contratada deverá organizar e preparar relatórios de todos os gastos do município 
envolvendo a frota, de modo que seja realizado, por parte da empresa, os relatórios de 
Prestação de Contas Junto ao TCE/RN, que tratam de gastos referentes a frota.  

2.2.7 Deverá ser implantado 2 (dois) softwares de controle visando o auxílio no gerenciamento 
da frota, um voltado para o controle de abastecimentos dos veículos, e um segundo para 
controle total da frota, com controle de pneus, peças, manutenção, saídas de veículos, 
onde ambos funcionará a base de dados do municípios e deverão seguir os seguintes 
critérios: 

2.3 DOS REQUISITOS MÍNIMOS DOS SOFTWARES QUE SERÃO UTILIZADOS.    

CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM CARTÃO MAGNETICO 

   REQUISITOS GERAIS    

1. Apresentar todas as funcionalidades da plataforma Microsoft Windows ®.  
2. Pesquisas disponíveis em todas as telas do sistema, evitando memorização de códigos.  
3. Personalização dos módulos de relatórios por usuário, conforme a necessidade.   
4. Deve ser inteiramente Web, não sendo necessária a instalação de software na entidade, 

permitindo a disponibilidade através de um navegador de internet instalado em qualquer 
equipamento com acesso à rede.  

5. Deve ser utilizado o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MSSQLServer.  
6. Deve contemplar o conceito de Data Center.  
7. Os cartões magnéticos personalizados deverão ser confeccionados pela proponente.   
8. Os cartões magnéticos devem possibilitar sua leitura através de terminais POS.   
9. Os cartões deverão ser emitidos em quantidades que atendam a demanda da frota da 

entidade.  
10. Os cartões deverão conter a identificação da CONTRATANTE;  
11. Os cartões dos veículos, geradores, motores e roçadeira, deverão ser individuais e 

viabilizar o gerenciamento de informações da frota, no quantitativo suficiente ao 
atendimento da demanda da CONTRATANTE, os quais poderão ser alterados a critério da 
administração (suprimidos ou acrescidos) mediante acordo entre as partes;  

12. A empresa CONTRATADA deverá providenciar o cancelamento/bloqueio imediato dos 
cartões que forem extraviados/furtados, tão logo receba comunicação oficial da 
CONTRATANTE;  

13. Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão MAGNÉTICO, e cada condutor deverá ter 
sua identificação validada através de senha, durante qualquer operação realizada nos 
postos de abastecimento credenciados.  

14. A proponente deverá confeccionar cartões provisórios, para reposição imediata.     

   MÓDULOS CADASTROS    

1. Possuir cadastro de pessoas contendo a identificação e o endereço, permitindo o 
lançamento de pessoas jurídicas, os fornecedores de combustível e pessoas físicas, sendo 
os motoristas e usuários do sistema, tanto da unidade gestora, quanto dos fornecedores.  

2. Possuir cadastro de usuários, com controle de acesso por perfil de usuários, onde o 
administrador deve possuir acesso a todos os recursos disponíveis para a unidade gestora, 
como cadastro de dados, consulta a saldos e extratos, ou ainda, lançamento e transferência 
de cotas, já o perfil motorista e/ou fornecedor deve possuir acesso a consulta a saldos e 
extratos de cotas que tenham sido disponibilizados a seus respectivos usuários.  

3. Possuir cadastro de veículos, contendo dados particulares, vinculação a órgão, unidade e 
local, e tipos de combustíveis possíveis de serem abastecidos.  



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 

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

 
 

 

4. Possuir cadastro de tipos de veículos, contemplando as espécies de viaturas, ambulâncias, 
caminhões, tratores, etc.  

5. Possuir cadastro de tipos de combustível por veículo.  
6. Possuir cadastro de órgão, unidade e local.  
7. Permitir cadastro e controle dos veículos através do código patrimonial.    

   MÓDULOS MOVIMENTAÇÕES  

1. Permitir o lançamento de entrada ou saída para uma cota, possibilitando vincular o 
abastecimento de combustível do veículo para um determinado fornecedor. Permitir, 
ainda, inclusão ou remoção de saldo e controle do período da disponibilidade do mesmo.   

2. Permitir a transferência de saldo de cota disponível em um veículo, combustível ou 
fornecedor a outro. Deve possibilitar a transferência parcial ou total do saldo.  

3. Permitir a desvinculação de determinado cartão devido extravio, furto ou danos físicos, 
possibilitando o cadastramento de cartão provisório para abastecimento.  

4. Possibilita exportação de dados de abastecimento para importação a tratamentos diversos.   
5. Permitir cancelamento do abastecimento.  
6. Permitir o cancelamento de liberação de cota.  
7. Permitir gerenciar os horímetros das máquinas e hodômentros.    

        MÓDULOS CONSULTAS    

1. Permitir emissão do saldo de cotas por veículo, demonstrando as cotas disponíveis por 
fornecedores e combustíveis. Usuários do perfil Administrador devem possuir acesso à 
esta tela com todos os dados disponíveis e usuários do perfil Motorista devem possuir 
acesso para consulta apenas das cotas as quais possuam vinculação. A vinculação com o 
motorista se dará caso ele já tenha realizado algum abastecimento com aquele veículo.  

2. Permitir emissão do saldo de cotas por órgão, unidade e local, demonstrando as cotas 
disponíveis por fornecedor e combustível. Somente usuários do perfil Administrador 
devem possuir acesso à esta tela.  

3. Permitir emissão do saldo de cotas por fornecedor, demonstrando as cotas disponíveis por 
órgão, unidade e local e combustíveis. Usuários do perfil Administrador devem possuir 
acesso à esta tela com todos os dados disponíveis e usuários do perfil Fornecedor devem 
possuir acesso para consulta apenas das cotas as quais possuam vinculação.  

4. Permitir emissão da média de consumo por veículo durante os últimos abastecimentos.  
5. Permitir consulta de saldo no Terminal POS.    

        MÓDULOS RELATÓRIOS    

1. Emissão de relação de abastecimentos efetuados por fornecedor, demonstrando os dados 
por veículo e combustível. Usuários do perfil Administrador devem possuir acesso à esta 
tela com todos os dados disponíveis e usuários do perfil Fornecedor devem possuir acesso 
para consulta apenas das cotas as quais possuam vinculação.  

2. Emissão de relação de abastecimentos efetuados por motorista, demonstrando os dados 
por veículo e combustível. Usuários do perfil Administrador devem possuir acesso à esta 
tela com todos os dados disponíveis e usuários do perfil motorista devem possuir acesso 
para consulta apenas das cotas as quais possuam vinculação;  

3. Emissão de relação de abastecimentos efetuados por veículo, demonstrando os dados por 
fornecedor e combustível. Usuários do perfil Administrador devem possuir acesso à esta 
tela com todos os dados disponíveis.  

4. Emissão de relação de abastecimentos efetuados por órgão, unidade e local, demonstrando 
por veículo e combustível. Somente usuários do perfil Administrador devem possuir acesso 
à esta tela;  

5. Emissão de relação das transações, demonstrando as solicitações de abastecimento 
realizadas pelos terminais através dos cartões, contemplando os dados de cada transação, 
como em qual fornecedor foi realizada, para qual veículo, por qual motorista, a quantidade 
abastecida, data e hora do evento, se a transação foi aprovada e, caso não tenha sido, por 
qual motivo.  
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6. Emissão de relatórios que deverão apresentar a média de consumo por hora trabalhada e 
quilometragem.  

7. Permitir visualização de painel de gestor com informações gráficas gerenciais.  

CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PNEUS, PEÇAS E LUBRIFICANTES 

   MÓDULOS CADASTROS    

1. Cadastro de cidade, bairros e logradouros, onde o vínculo com o cadastro de pessoas deve 
ser realizado através do código.    

2. Cadastro de fornecedores contendo os seguintes dados: CPF, CNPJ, RG, título de eleitor, 
carteira de habilitação, PASEP, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, grau de 
instrução, raça, estado civil, sexo, cônjuge, código da rua, código do bairro, código da 
cidade, observações, nome da mãe, nome do pai, inscrição municipal, inscrição estadual.    

3. Possibilitar o lançamento e vinculação dos fornecedores, quanto aos grupos e subgrupos, 
classificando o fornecimento de materiais e serviços.  

4. Cadastro de itens com os seguintes dados: descrição sintética e analítica, unidade de 
medida, classificação de grupos e subgrupos, quantidade mínima e máxima para estoque, 
opção para vincular várias fotos do item, vinculação com a contabilidade através do 
elemento, subelemento e desdobramento da despesa, valor do último custo e valor do 
custo médio ponderado.  

5. No cadastro de veículos, possuir as seguintes informações: tipo, marca, chassi, placa, cor, 
ano modelo, ano de fabricação, RENAVAM, combustível, quilometragem inicial, transporte 
coletivo, tipo de marcador (odômetro ou horímetro) e poder informar mais de um 
motorista para o mesmo veículo. Também poder informar quais peças e acessórios o 
veículo possui.    

6. Cadastro dos locais onde haverá a movimentação dos veículos.    

        MÓDULO MOVIMENTAÇÕES    

1. Controle de data de vencimento da carteira de habilitação do motorista.  
2. Lançamento de solicitação de veículos com as seguintes informações: quem está 

solicitando o veículo, qual órgão/unidade/local está solicitando, qual o local que o serviço 
será realizado pelo veículo, qual o tipo de serviço que será realizado, qual o objetivo do 
serviço.  

3. Rotina para realizar o agendamento da utilização de veículos.  
4. Controle de entradas e saídas dos veículos da garagem com as seguintes informações: placa 

do veículo, data e hora da saída, local do serviço, tipo do serviço, código do motorista, data 
e hora do retorno.  

5. Lançar os abastecimentos dos veículos por saída com as seguintes informações: nome do 
posto, quantidade de combustível, tipo de combustível, data e hora do abastecimento, 
quilometragem no momento do abastecimento.  

6. Lançar as trocas de óleos do veículo com as seguintes informações: data da troca, tipo da 
troca (motor, câmbio, diferencial, filtro de óleo), quilometragem para a próxima troca, data 
para próxima troca, local da troca e responsável pela troca.  

7. Lançar os gastos com manutenção do veículo com as seguintes informações: código do 
veículo, placa, fornecedor, local, tipo de gasto, valor, quilometragem no momento do gasto 
com opção de vincular a itens do almoxarifado ou itens externos.  

8. Rotina para lançar as avaliações sobre o veículo com os seguintes itens a serem avaliados: 
Lataria, pintura, estofamento, pneus, painel, vidros, faróis, extintor, acessórios, motor, 
câmbio, freios, alinhamento, balanceamento, direção, ruídos, suspensão e 
odômetro/horímetro. Data da avaliação e observações  

9. Geração de todos os arquivos para a prestação de contas junto ao TCE-RN de acordo com 
layout estabelecido pelo próprio TCE-RN.    
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MÓDULO RELATÓRIOS    

1. Emissão de demonstrativo de abastecimento com os seguintes filtros: por órgão/unidade, 
por veículo e por período.  

2. Emissão de demonstrativo de custos os seguintes filtros: por órgão/unidade, por veículo, 
por item, por grupo e subgrupo e por período.  

3. Emissão de demonstrativo de medias os seguintes filtros: por órgão/unidade, por veículo, 
por item, por grupo e subgrupo e por período.  

4. Emissão de demonstrativo por local do serviço com os seguintes filtros: por 
órgão/unidade, por veículo e por período.  

5. Emissão de relação dos motoristas contendo a validade da CNH.  
6. Emissão de relação com os vencimentos das trocas de óleo.  
7. Relação de saídas e retornos dos veículos, com os seguintes filtros: por período, por 

motorista, por veículo, tipo de serviço, por local do serviço.    

DO SUPORTE TÉCNICO E DO TREINAMENTO 

   SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES 

a) Suporte ao usuário para solução de dúvidas ou de problemas e para adequação de 
configuração. b) Correção de erros nos sistemas aplicativos.  
c) O Suporte oferecido pela contratada deve possuir os seguintes níveis de atendimento:    

I. Helpdesk: Atendimento através de comunicação telefônica com serviço 0800, serviços 
de mensagens instantâneas, software de comunicação falada, escrita, áudio e vídeo via 
Internet\web, serviço de publicação de dúvidas mais frequentes, fóruns de discussão, 
serviço de FTP (transmissão remota de arquivos), comunicação  remota, inclusive com 
acesso aos bancos de dados, para esclarecimento de dúvidas operacionais, envolvendo 
procedimentos, processamentos, cálculos, emissão de relatórios, parametrização dos 
aplicativos, erros de programas, erros de banco de dados;    

II. Serviço de Suporte Técnico: Nos casos não solucionados via Helpdesk deverá ser 
acionado o Setor de Suporte Avançado, que efetuará detalhadamente uma análise 
técnica, como checagem e auditoria no Banco de Dados, processamentos de Scripts 
(comandos específicos), correção de programas e envio de atualizações, se for o caso;  

III. Atendimento “in loco”: Se ainda assim não for solucionado o problema, será gerada 
uma  

Ordem de Serviço para atendimento local, sem cobrança de custo adicional;  

IV. Prazo para atendimento “in loco”, não superior a 72 (setenta e duas) horas.    

TREINAMENTOS 

I. O treinamento deverá ser realizado nas instalações da Prefeitura municipal e 
concomitante a instalação dos softwares.  

II. Os treinamentos deverão ocorrer “in loco”, após cada instalação dos sistemas. As turmas 
serão distribuídas em funções semelhantes, para facilitar o entendimento.   

III. No treinamento deverão ser abordados aspectos acerca da operacionalização e 
funcionamento de cada sistema e módulo instalado, bem como de rotinas de backup 
diários, e deverá incentivar o uso de relatórios gerenciais, exemplos e situações temáticas 
variadas.  

IV. O treinamento não poderá limitar-se a pura transferência de conhecimentos, mas também 
resultar em aplicações práticas dentro do contexto de manutenção preventiva e corretiva 
de frota.  

V. Deverá ser realizados treinamentos de Gestão de Frota, de modo a qualificar os servidores 
que exercem funções ligadas diretamente a manutenção da frota, preparando os mesmos 
para todas as situações adversas que venham a acontecer no decorrer das execuções dos 
contratos. 
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VI. O prazo máximo para a realização de todos os Treinamentos, respeitando as Cargas 
Horárias mínimas solicitadas será de 15 (quinze) dias, contados da Data de Assinatura do 
Contrato;  

3. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
3.1. O custo estimado total foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em levantamento de preços no mercado local, como também 
em outras contratações. 
 
4. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
4.1. Os serviços serão prestados: 
a. Preliminarmente, a partir da assinatura do contrato, com preparação de base de dados, estudos 
preliminares, confecção de cartões de abastecimentos, treinamentos e demais serviços essenciais 
para gestão de toda a frota. 
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e 
da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do da implantação dos 
softwares. 
4.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
4.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. A Contratada obriga-se a: 
5.1.1. Efetuar a entrega dos serviços de acordo com o exigido neste TR; 
5.1.1.1. Os serviços e softwares, se necessário, devem estar acompanhados, ainda, quando for o 
caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência 
técnica autorizada; 
5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
5.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 12 
(doze) horas, o produto com avarias ou defeitos; 
5.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
5.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação, já indicando o local onde serão realizados os abastecimentos de forma temporário, 
uma vez que não haver a interrupção do fornecimento; 
5.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
5.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
5.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. A Contratante obriga-se a: 
6.1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos;  
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6.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
6.1.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

7. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo 
o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 
 
8. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
8.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência 
à Administração.  
8.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 
e controle da execução do contrato. 
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, 
do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da 
contratação: 
9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
9.1.2. Apresentar documentação falsa; 
9.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
9.1.4. Cometer fraude fiscal; 
9.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no 
Contrato. 
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: 
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
b. Multa: 
b.1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 
b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Parazinho/RN, 
pelo prazo de até dois anos; 
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 
municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 
9.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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9.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em 
razão do contrato decorrente desta licitação: 
9.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de 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. 
9.4. 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, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
9.5. 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. 
9.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
9.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02 (dois) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
9.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
9.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no 
Edital. 
 

Parazinho/RN, 16 de Dezembro de 2020.  
 
 
 
 
 

Pedro Barreira da Silva 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 

 
 
 
 
Aprovo o presente TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

Carlos Veriano de Lima 
Prefeito 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
RELAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES/E OU LOCADOS A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAZINHO 
 

MARCA/MODELO TIPO PLACA SECRETARIA 

VW 15.190 EDD E.S.ORE NACIONAL ÔNIBUS/60 P OKC 2581 EDUCAÇÃO 

VW 15.190 EDD ESC. SUPER NACIONAL ÔNIBUS/57 P MZD 8661 EDUCAÇÃO 

IVECO/CITY CLASS 70C17 MICRO ÔNIBUS/29 P OJT 8145 EDUCAÇÃO 

MARCO POLO VOLARE V8L MICRO ÔNIBUS/26 P NOH 8608 EDUCAÇÃO 

MARCO POLO VOLARE V8L MICRO ÔNIBUS/31 P NNJ 6375 EDUCAÇÃO 

MARCO POLO VOLARE V8L 4X4 MICRO ÔNIBUS QGI 0435 EDUCAÇÃO 

MARCO POLO VOLARE V9 MICRO ÔNIBUS/31 P OKS 7908 EDUCAÇÃO 

MARCO POLO VOLARE A8 MICRO ÔNIBUS/24 P MYH 5958 SAÚDE 

RENAULT/M REVESCAR L3H2 MICRO ÔNIBUS VAN QGU4E79 SAÚDE 

FIAT DUCATO ENGESIGMIC PASSAGEIRO/MIC QGV8C07 SAÚDE 

VW SAVEIRO AMBULÂNCIA ESPECIAL CAMINH QGV 1473 SAÚDE 

VW SAVEIRO AMBULÂNCIA ESPECIAL CAMINH QGP 2818 SAÚDE 

FIAT FIORINO CAMINHONETA QGQ8D32 SAÚDE 

FIAT/PALIO ATRACTIV 1.0 AUTOMÓVEL QGK 4127 SAÚDE 

FIAT/PALIO ATRACTIV 1.4 AUTOMÓVEL NNQ 5734 SAÚDE 

MOTO HONDA POP MOTOCICLETA NNT 0152 SAÚDE 

RENAULT/M REVESCAR L3H2 MICRO ÔNIBUS VAN QGU4E79 SAÚDE 

FIAT DUCATO ENGESIGMIC PASSAGEIRO/MIC QGV8C07 SAÚDE 

VW GOL 1.0 L MC4 AUTOMÓVEL QGM 6366 SAÚDE 

VW GOL AUTOMÓVEL QGV 3113 SAÚDE 

VW GOL AUTOMÓVEL QGN 8516 SAÚDE 

VW GOL AUTOMÓVEL QGN 4753 SAÚDE 

VW GOL AUTOMÓVEL QGV 8496 SAÚDE 

VW GOL AUTOMÓVEL QGV 8843 SAÚDE 

FORD CARGO 2629 6X4 CAÇAMBA OKC 9499 AGRICULTURA 

INTERNACIONAL/4400P7 6X4 CAMINHÃO PIPA OVZ 0022 AGRICULTURA 

VW 13150 CAMINHÃO PIPA MZK 5598 AGRICULTURA 

FORD F 4000 CAMINHÃO  KFD 1162 AGRICULTURA 

VALTRA A750 TRATOR  AGRICULTURA 

BUDNY TRATOR  AGRICULTURA 

BUDNY TRATOR  AGRICULTURA 

MERCEDEZ BENZ 1315 ÔNIBUS/36 P BWH 6359 ESPORTE 

TOYAMA POWER PRODUCTS TRATOR/GRAMA  ESPORTE 

VW GOL 1.0 L MC4 AUTOMÓVEL QGM 6406 TRIBUTAÇÃO 

FIAT/PALIO WK ATRACTIV 1.4 AUTOMÓVEL OKA 6283 CONS TUTELAR 

VW GOL 1.0  L MC4 AUTOMÓVEL RGE7E95 ASSISTÊNCIA 

FIAT/FIORINE MODIFICADA CAMINHONETA NOA 8912 ADMINISTRAÇÃO 

HYUNDAY PÁ MECÂNICA  OBRAS 

FIAT INDUSTRIAL MOTO NIVELADORA  OBRAS 

RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCAVADEIRA  OBRAS 

 
 
 

Pedro Barreira da Silva 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS  

1.1 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE SOFTWARES DE CONTROLE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES.  

  

Item   Descrição dos Serviços   Und.   Quant.   R$ Unitário   R$ Total   

 

 

 

 

 

 

01   

Serviços de assessoria e consultoria em 
gestão de frota, visando o controle de 
abastecimento de combustíveis, pneus e 
manutenção preventiva e corretiva de 
veículos, com implantação, manutenção e 
gerenciamento de métodos e  
softwares de gestão e controle . 

 

 

 

 

 

 

Mês   

 

 

 

 

 

 

12   

    

   Valor Total               

  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ ________, (por extenso).  

Observações:  

- Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências constantes no Termo de Referência.  

  

  

Local e Data, 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do responsável da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

  

ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 

  

  

PROCURAÇÃO  A  empresa __________________________________________________, CNPJ n.º 
_______________________________________________________, com sede à 
__________________________________________________, neste ato representada pelo(s) 
Sr(a).__________________________________________________, na qualidade 
de____________________________________________ da referida empresa, portador da carteira de identidade 
Nº__________________, CPF Nº___________________________, residente 
à______________________________________________, na cidade de ___________________________, estado 
de_______________________, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(es) o Senhor(es)________________________________________, portador da carteira de identidade 
Nº__________________________, CPF Nº___________________________, residente 
à_______________________________________________________, na cidade de ___________________________, estado 
de_______________________, a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARAZINHO/RN (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade 
de Pregão Presencial n.º 015/2020 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos 
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 
recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, 
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme 
e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).   
 
 

Local e Data,  

 

_____________________________________________ 
Assinatura 

 
 

 
 RECONHECER FIRMA(S)  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 
 

ANEXO IV  

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

  

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2020  

  

   

______________________________________________, inscrito no CNPJ nº ________________, por (razão social da 
empresa) intermédio de seu representante legal, Sr(a) ______________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF nº __________________ DECLARA, para 
fins do disposto no 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,  

 

__________________________________________________ 
(representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)   

  

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada, preferencialmente em papel timbrado da licitante. 

A mesma deverá estar assinada pelo representante legal da empresa.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO   

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2020   

 

 
__________________________________com  sede  na ___________________________________________ (razão 
social da empresa) __________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, vem, por 
(endereço) intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº ______________, em atenção ao disposto 
no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos 
para a habilitação na licitação modalidade Pregão Presencial nº 015/2020 da Prefeitura Municipal 
de Parazinho.   
 
Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 
Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.   

 

 

Local e Data,  

 

____________________________________________ 
(representante legal) 

  

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada, preferencialmente em papel timbrado da licitante. 

A mesma deverá estar assinada pelo representante legal da empresa  

  

  

  

  

 .  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP   

  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2020  

  

  

  

   

_______________________________________________, com sede na ________________________ (razão social da 
empresa) ______________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, vem, 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 é ________________________(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os 
requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos 
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 
impeditivo da participação no presente certame.   

 

 

Local e Data,  
 
 
 

___________________________________________________________ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

ANEXO VII CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Parazinho/RN, ___ de _____________ de 2020.  
À Prefeitura Municipal de Parazinho/RN  
Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN.  
  

Prezados Senhores,  
 
Pela presente, fica credenciado o Sr (a) ___________________________________, portador da Carteira de 
Identidade nº ______________________ , expedida em ________, pelo ________________, para representar a 
empresa _____________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº _______________________, na Licitação 
Modalidade – PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2020 a ser realizada em __/__/___, podendo para tanto 
praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor 
recursos e manifestar-se sobre sua desistência.  
  

Atenciosamente,  

  

_______________________________________________ 
<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>> 

<<Nome>> 
<<Cargo>> 

<<Carimbo da Empresa>> 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2020  

  

  

  

  

  

  
A (nome da empresa) _____________________________ CNPJ, nº ________________________, com sede à 
__________________________________________________ declara, que tem conhecimento do edital do Pregão 
Presencial nº. 015/2020 e atende às exigências de habilitação.  
  
  

  

  

  

  

Data e Local  

  

  

  

  

  

  

____________________________________  

Assinatura do Diretor ou Representante Legal  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

 

ANEXO IX MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA A 
HABILITAÇÃO DA LICITANTE.  

  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15120001/2020 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2020  

  

  

Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a 
empresa__________________________________________ não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que 
comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de 
habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade 
fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 
8.666/93 alterado pela Lei n° 9.648/98.  

  

  

  

   

  

Local e Data,  
  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________________________  

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA  
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ANEXO X MINUTA DO CONTRATO 

  

CONTRATO Nº ______/2020  
  

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM GESTÃO DE FROTA, COM 
IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARES 
DE CONTROLE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, para a Prefeitura Municipal de Parazinho/RN, 
e do outro lado a empresa __________________________.  

  

O MUNICÍPIO DE PARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa na Praça Senador João Câmara, 20, Centro, Parazinho/RN, 
inscrita no CNPJ 08.113.631/0001-29, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Carlos 
Veriano de Lima, brasileiro, inscrito no CPF 031.818.894-58, residente e domiciliado na cidade de 
Parazinho/RN, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa 
_______________________, representada por seu proprietário ______________, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar entre si o presente contrato de PESSOA JURÍDICA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE FROTA, 
COM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARES DE CONTROLE, POR UM PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, que será regido pela Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelos 
dispostos nas cláusulas seguintes:   
  
1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE   
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de assessoria e consultoria em gestão de frota, com implantação e gerenciamento de 
softwares de controle, por um período de 12 (doze) meses.  
 1.2 - A prestação de serviço deste Contrato obedecerá ao estipulado neste instrumento.  
  
2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO   
2.1 - O objeto deste contrato será executado em regime de empreitada de acordo com solicitação do 
Município.   
2.2- A CONTRATADA deverá efetuar a prestação de serviço junto à secretaria de Administração do 
Município do município, conforme as solicitações do CONTRATANTE, mediante apresentação de 
requisições devidamente preenchidas e autorizadas pelas Secretarias.   
2.3– A CONTRATANTE não se responsabilizará por serviço prestado feito sem a apresentação de 
requisição devidamente preenchida.   
 
3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO   
3.1 – Receberá a CONTRATADA pela prestação de serviço o a importância total de R$ _____________ 
(______________), valores estes que serão pagos de acordo com o serviço prestado no período, pagos 
mensalmente.   
3.2 - Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis podendo, para manter o equilíbrio 
contratual, ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação 
substancial do custo de aquisição do produto, junto ao distribuidor, devidamente justificado e 
demonstrado pela Contratada.  
3.3 – Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento da 
sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de bandeira ou de distribuidora 
por parte da Contratada.   
3.4 – O reajuste será promovido levando-se em conta apenas o saldo não consumido, e não servirá, 
em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.   
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3.5 – O reajustamento apenas será efetuado no caso de o Contratante demonstrar através de Notas 
Fiscais do distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual.   
3.6 - Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais 
como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito 
cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento.   
3.7 - A recomposição de preços não ficará adstrita a aumento devendo, o fornecedor repassar ao 
município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.   
3.6.1.Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas 
pelo município.   
 
4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO   
4.1 - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com as requisições as notas fiscais 
correspondentes a prestação do serviço do objeto deste contrato, em duas vias, devidamente 
preenchidas, sem rasuras, juntamente com as cópias das requisições autorizadas pelo titular da 
Secretaria de Administração e Planejamento do CONTRATANTE.   
4.2 - Após o ATESTO do servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, o CONTRATANTE 
efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis a partir do recebimento das mesmas pela Tesouraria.   
4.3 – O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação 
das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1 retro.   
4.4 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da 
Lei n.º 8.666/93.   
4.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito à atualização monetária.   
4.6 - A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado no item 4.2 os dias que se passarem entre a data 
de devolução e a de reapresentação.   
 
5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA   
5.1 - contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria e consultoria em 
gestão de frota, com implantação e gerenciamento de softwares de controle, por um período de 12 
(doze) meses, a serem utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Parazinho/RN, a contar 
da assinatura do contrato, com vencimento do contrato em 31 de dezembro de 2020 Quanto ao 
acréscimo no quantitativo ou prorrogação, de acordo com os arts. 57 e 65 da Lei n.º 8.666/93.   
 
6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
6.1 - As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão às contas de recursos próprios 
consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício 2021, conforme Lei Orçamentária 
Anual nº 448/2020, e serão empenhados nas rubricas: 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Poder: 02 – Executivo 
Órgão: 15 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 
Unidade: 00 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 
Projeto Atividade: 26.782.0063.2064.0000 – Manutenção dos Serviços de Transporte 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE   
7.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato, o CONTRATANTE se compromete a:   
fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato;   
pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos tributos 
devidos, consoante a legislação vigente;   
acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste 
instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;   
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exigir a apresentação de notas fiscais juntamente com as requisições fornecidas, recibos, atestados, 
declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de 
pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, etc., bem como fornecer à 
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de compromissos que exijam 
essas comprovações;   
 
8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   
8.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a:   
atender as requisições do CONTRATANTE, fornecendo o produto na forma estipulada neste 
instrumento;   
substituir às suas expensas os produtos que apresentarem problemas e que se apresentarem de má 
qualidade, dentro das condições de garantia estipuladas;   
prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente;   
não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE;   
credenciar junto ao CONTRATANTE um representante e números de telefone e fax para prestar 
esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura surgirem durante 
a execução contratual;   
indicar, a pedido do CONTRATANTE, telefones para contato fora dos horários normais de 
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura 
venham a ocorrer;   
responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;   
responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o 
CONTRATANTE;   
manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.   
 
9.0 - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO   
9.1 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor do 
CONTRATANTE, o Senhor _________________________________, devendo este:   
a) Promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA e seus prepostos 
todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;  b) Atestar as notas fiscais da 
CONTRATADA para efeitos de pagamento;   
c) Solicitar ao Prefeito Municipal, às providências que ultrapassarem a sua competência, 
possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.   
9.2 – A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.   
9.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;   
9.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.   
 
10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO   
10.1 – O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o acompanhamento 
do contrato, para verificação de sua conformidade com a especificação e perfeitas condições e 
qualidade dos produtos.   
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10.2 – Os serviços licitados deverão ser de boa qualidade, onde os mesmos serão verificados e 
testados quando a Contratante assim achar necessário. Caso os produtos sejam de má qualidade ou 
não permitidas por lei, o serviço será suspenso e aplicado às multas cabíveis.   
 
11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES   
11.1 – De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução dos 
serviços objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração do Município de 
Parazinho/RN, à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 
cento).   
11.2 – A multa prevista no item 11.1 será descontada dos créditos que a CONTRATADA possuir com 
o CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa 
prevista no item 11.3.   
11.3 – Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
objeto que lhe for adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado as seguintes penalidades:   
advertência por escrito;   
aplicação de multa correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual;   
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o  
Município pelo prazo de até 2 (dois) anos;   
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.   
- Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo 
prazo;   
– Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa que porventura lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta encaminhada para 
inscrição na Dívida Ativa.   
- Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das multas previstas nos 
itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais emitidas pela 
CONTRATADA até a data da aplicação da respectiva penalidade.   
- O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do ato.   
 
12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO   
12.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da 
CONTRATADA assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante 
notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.   
12.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou 
extrajudicial, quando:   
constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste 
Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das 
obrigações ajustadas;   
constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de todas as 
outras sanções previstas;   
ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na prestação do serviço;  
ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;   
ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.   
- Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência 
seja devidamente justificada.   
- A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.   
- A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.   
 
13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS  
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13.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente Contrato e 
abaixo elencados:   
modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos 
termos do art. 65 da Lei nº8.666/93;   
extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº  
8.666/93;   
aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;   
fiscalização da execução do Contrato.   
 
14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO   
14.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei 
nº 8.666/93 alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98.   
 
15.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES   
15.1 - As partes declaram-se sujeitas às determinações da Lei nº 8.666/93, legislação 
complementar, aos preceitos de Direito Público, às cláusulas deste Contrato e, supletivamente, aos 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.  
 
16.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO   
16.1 - Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus 
eventuais aditivos, no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados daquela data, em conformidade com o 
art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.   
16.2 - As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão 
por conta do CONTRATANTE.   
 
17.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO   
17.1 – O Foro da Comarca de São Bento do Norte/RN é competente para dirimir questões oriundas 
deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  E, por estarem de 
acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 04 (quatro) cópias de 
igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.   
  
Parazinho/RN, ____ de _____________ de 2020.   
  
 
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO 
CONTRATANTE 

  
  
 

__________________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
Testemunhas:  
  
 
Nome: _________________________________________________ 
CPF:         
 
 
Nome: ________________________________________________   
CPF:               
  


