PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN
Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro. CEP: 59.535-000
CNPJ: 08.113.466/0001-05
http://www.lajes.rn.gov.br - E-mail: cpllajes@hotmail.com
Telefones: (84) 3532-2627 / 3532-2197

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017
REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 31/07/2017
HORÁRIO: 10:00min.
LOCAL: Rua Ramiro Pereira da Silva, 17. Centro, Lajes/RN.
1. PREÂMBULO
A Prefeitura do Município de Lajes, por intermédio de sua pregoeira torna público aos
interessados que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão Presencial
por Registro de Preço N° 011/2017, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURIDICA E/OU PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES
DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS; FUNDO MUN. DE SAÚDE; FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL; SEC. MUN.
GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE
LAJES/RN, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA, Conforme Exigências Constantes no Anexo I (Termo de
Referência) do Presente Edital, regido pela Lei Federal N°. 10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal N° 8.666, de
21 de junho de 1993 e do Decreto N° 085 de outubro de 2014 com alterações posteriores, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
1.1. O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA auxiliado pela Equipe de Apoio, conforme
designação contida nos autos do processo.
1.2. O PREGÃO será realizado dia 31/07/2017, com inicio às 10h00min, na Rua Ramiro
Pereira da Silva, N° 17, Centro, Lajes/RN. Sala de reunião da Prefeitura, quando deverão ser
apresentados, no inicio, os documentos para credenciamento, a declaração de que o
proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos envelopes proposta de preços e
documentos de habilitação.
1.3. Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através
de via postal, fax, email e similares, exceto remessa de desistência de recurso
administrativo
1.4.
O
Edital
poderá
ser
consultado
por
qualquer
interessado
pelo
http://www.lajes.rn.gov.br/editais-e-licitacoes ou na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Lajes, na Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Lajes/RN, no expediente normal, das
08h00min às 13h00min, até 24 horas antes do horário marcado para início do certame.
1.5. O aviso de edital será publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípios e
no Quadro de Avisos do Município Lajes.
1.6. É facultada a qualquer interessado a apresentação do pedido de esclarecimento sobre o
ato convocatório deste pregão e seus anexos, inclusive envolvendo a solicitação de cópias da
legislação disciplinadora do procedimento.
1.7. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter
estritamente informal.
1.8. Os esclarecimentos escritos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando integrar os
autos do pregão, dando-se ciência às demais licitantes.

Edital do Pregão Presencial N° 011/2017 – SRP N° 008/2017

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN
Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro. CEP: 59.535-000
CNPJ: 08.113.466/0001-05
http://www.lajes.rn.gov.br - E-mail: cpllajes@hotmail.com
Telefones: (84) 3532-2627 / 3532-2197

1.9. É vedada ao licitante a arrumação de documentos na sala de licitação anterior a
abertura do certame, sujeitará a inabilitação do mesmo, sem que caiba às participantes
qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:
a) adiada sua abertura;
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. Vc1
1. CONSIDERAÇÃO INICIAL
1.1. O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas
condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei
Federal N° 8.666/93 e atualizações posteriores.
2. PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste pregão pessoas jurídicas e/ou pessoa física interessados do ramo
de atividade pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação.
2.2. Não será permitida a participação de empresas:
2.3.1. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.3.2. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.3.3. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento
de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores;
2.3.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
2.3.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
3. CREDENCIAMENTO
3.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se
segue:
3.1.1. Quanto aos representantes:
c) Tratando-se de Representante Legal (empresário, dirigente ou assemelhado),
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
d) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir
de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento
constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;
e) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto;
f) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita,
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que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço.
g) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.
h) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que
cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
3.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes;
3.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar N°. 123/06, que deverá ser feita de acordo
com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos
Envelopes N° 1 (Proposta) e N° 2 (Habilitação).
3.1.4. O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei complementar n.º 123 de 14 de
dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2.014, que tenha
MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deverá apresentar DECLARAÇÃO
que enquadra na citada lei, conforme modelo contido no Anexo IV bem como deverá
apresentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ambas
expedidas pela respectiva junta comercial com data de expedição do exercício atual.
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os envelopes, respectiva ente PROPOSTA DE PREÇOS. Envelope n° 1 e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Envelope n° 2, deverão ser apresentados, fechados e
indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente,
os seguintes dizeres:
ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS. ENVELOPE N° 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
PREGÃO N° 011/2017
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. ENVELOPE N°2
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
PREGÃO N° 011/2017
5.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1(uma)via,
redigida com clareza, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a
proposta datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou
pelo procurador, juntando. se a procuração.
5.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. ENVELOPE N° 2 poderão ser apresentados em
original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido
via internet.
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5.4. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação
do original a PREGOEIRA, por ocasião da abertura do envelope n° 2, para a devida
autenticação.
5.5. Para fim da previsão contida no subitem 5.4, o documento original a ser apresentado
poderá não integrar o envelope.
5.6. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/
emissões não ultrapassem a 90 (noventa)dias da data final para a entrega dos envelopes.
6. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. Apresentar o número do Processo ou o número deste PREGÃO;
6.2. Apresentar a razão social da proponente, CNPJ/CPF, endereço e telefone para contato;
6.3. Apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as
especificações contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem
alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado do subitem;
6.4. Apresentar prazo de validade da proposta, não inferior a sessenta dias;
6.5. Apresentar preço unitário e total por subitens, expresso em moeda corrente nacional, em
algarismo fixo e irreajustável, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária, nos termos da planilha de preços, em caso de divergência entre os valores
unitários e totais, serão considerados os primeiros.
7. CONTEÚDOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
b) Contrato social e suas alterações registrado na Junta Comercial;
c) No caso de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto
na Lei Complementar N° 123/06, notadamente os seus Arts. 42 a 49.
d) O enquadramento como microempresa. ME ou empresa de pequeno porte. EPP dar-seá nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar N° 123/06.
e) Comprovante de Inscrição do CNPJ;
f) A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar N° 123/06
independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime
tributário simplificado.
g) Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei
Complementar N° 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do
artigo citado, deverão apresentar declaração de que cumprem os requisitos legais para
a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos
termos da Lei Complementar (Art. 11 do Decreto N° 6.204/07).
h) A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao
tratamento consagrado na Lei Complementar N° 123/06
7.1.1. PARA A HABILITAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES, INCLUSIVE AS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, DEVERÃO APRESENTAR A
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, NA SEGUINTE CONFORMIDADE:
NO QUE SE REFERE À DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, OS LICITANTES DEVERÃO
APRESENTAR:
7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme caso:
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a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
a1)Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em
vigor.
a2)Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos
documentos referidos no item a empresa que já os houver apresentado no
momento do credenciamento, previsto no item 3 deste edital.
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
7.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentação de:
a.1)Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e a.2) Certidão de Regularidade
Estadual,
a.2)Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal: Tributos
Mobiliários e Tributos Imobiliários.
a.3)Para os optantes do Simples basta apresentar a certidão conjunta negativa
ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Receita Federal, tendo em
vista que o pagamento dos tributos aos optantes de regime de tributação
especial é realizada através de guia única de recolhimento.
b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF. Certificado de Regularidade do FGTS;
c) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição ou se mostre
incompleta, conforme artigo 42 da LC n° 123/2006;
e) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados do
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual período através de pedido formal com a devida justificativa, e será concedida a
critério da administração.
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A não regularização da documentação no prazo estabelecido no item “h”, implicará
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social (2016), cópia
autenticada do Livro Diário, pertinentes ao balanço patrimonial e demonstrações
contábeis neste caso, inclusive, juntando-se cópia dos termos de abertura e
encerramento do referido livro, já exigíveis e apresentados na forma da lei. Em qualquer
das situações, devidamente registrados na Junta Comercial que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados, tomando-se por base a variação ocorrida no
período o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), quando encerrados
há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
b) O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em
publicações no Diário Oficial.
c) A comprovação da boa situação financeira da licitante será apurada através do
resultado levantado nos seguintes índices:
I. Índice de Liquidez Corrente. calculado pela fórmula abaixo, e julgada habilitada à empresa
que obtiver a pontuação final igual ou maior que 1,2 (um vírgula dois).
f)

LC=AC
PC, onde:
LC = liquidez corrente
AC = ativo circulante
PC = passivo circulante
II. Índice de Liquidez Geral. calculado pela fórmula abaixo, e julgada habilitada a empresa que
obtiver a pontuação final igual ou maior que 1,2 (um vírgula dois).
LG = AC + RLP
PC + ELP, onde:
LG = liquidez geral
AC = ativo circulante
RLP = realizável a longo prazo
ELP = exigível a longo prazo
III. Índice de Endividamento Total. calculado pela fórmula abaixo, e julgada habilitada a
empresa que obtiver a pontuação final menor que 0,8 (oito décimos),
ET = PC + ELP
AT, onde:
Edital do Pregão Presencial N° 011/2017 – SRP N° 008/2017

Página 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN
Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro. CEP: 59.535-000
CNPJ: 08.113.466/0001-05
http://www.lajes.rn.gov.br - E-mail: cpllajes@hotmail.com
Telefones: (84) 3532-2627 / 3532-2197

ET = endividamento total
PC = passivo circulante
ELP = exigível a longo prazo
AT = ativo total
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordada expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não superior à noventa dias a data designada para a sessão
do pregão
7.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. (Anexo
V).
7.1.6. HABILITAÇÃO PESSOA FISICA
a) Cópia do RG
b) CPF do empresário;
c) CNH na categoria “B” ou “C”
d) Comprovante de Residência
e) Certidão Negativa com a Fazenda Estadual e Municipal;
f) Certidão Negativa de Débitos de tributos e contribuições federais;
g) Certidão quanto à Dívida Ativa da União;
h) Prova de Regularidade com o INSS e FGTS;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
j) Declarações constantes nos anexos III, V, VI E VII
7.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.2.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou mesmo
cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro
ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
7.2.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
7.2.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa)dias imediatamente anteriores à
data de apresentação das propostas;
7.2.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
7.2.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação
do licitante;
7.2.6. O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos
órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este
meio eletrônico.
7.2.7. Às Pessoas Físicas é vedada a execução de mais de uma linha, uma vez vencendo uma
das linhas licitadas, automaticamente o proponente não poderá participar das demais, com
exceção das pessoas jurídicas que poderão executar todas as linhas em que forem
vencedoras.
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7.2.8. Aos licitantes é facultada a participação em todas as linhas ofertadas, desde que utilize
veículos diferentes ou haja compatibilidade de horários na prestação dos serviços.
7.2.9. As linhas objeto desta licitação não poderão ser sublocadas em hipótese alguma, sob
pena de perda da mesma, rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas neste
Edital.
8. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em
que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1.
8.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao(a)Pregoeiro(a)os
envelopes N° 1 e N° 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a
Documentação de Habilitação.
8.3. O julgamento será feito pelo critério de menor preço unitário por item, observadas as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
8.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
8.4.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
8.4.2. Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas
pelos demais licitantes;
8.4.3. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.
8.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o
certame, lavrando-se ata a respeito.
8.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
8.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
8.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No
caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número
de licitantes;
8.6.3. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais,
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de
preços;
a)O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
8.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de Preços.
MENOR PREÇO POR ITEM.
8.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
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8.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
8.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances,
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta.
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da LC
123/2006 e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de
preclusão.
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
8.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.
b.1)Entende.se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem
igual valor, respeitada a ordem de classificação.
8.9.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da
fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno
porte.
8.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomarse-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto
disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de
pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.6.1.
a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no subitem 8.6.1, será declarada a melhor oferta àquela
proposta originalmente vencedora da fase de lances.
8.10. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas
não selecionadas por conta da regra disposta no item subitem 8.6.1, e aquelas selecionadas
para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
8.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste Edital.
8.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço.
8.13. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
8.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas
neste Edital.
8.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente
entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos
novos.
8.16. A verificação será certificada pela Pregoeira, anexando aos autos, documentos passíveis
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
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8.17. Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o
licitante será inabilitado.
8.18. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor.
8.19. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências
de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada
sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
8.20. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.
8.21. A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo
os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.
9. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
9.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação do pedido de esclarecimentos sobre o
ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de
cópias da legislação disciplinadora do procedimento.
9.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter
estritamente informal.
9.3. Os esclarecimentos escritos deverão ser prestados por parte da autoridade subscritora do
edital, passando integrar os autos do pregão, dando. se ciências às demais licitantes.
10. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
10.1. Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
10.2. As petições deverão ser encaminhas por escrito, mencionando o numero deste PREGÃO
e devidamente instruída contendo assinatura, endereço, razão social e telefone para contato,
deverá ser dirigida a Pregoeira e PROTOCOLADO no setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Lajes/RN, em horário de expediente que encaminhará a petição para o Secretário
responsável.
10.2.1. Não admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ou e-mail, ficando o
procedimento condicionada à protocolização do original, no PROTOCOLO DA PREFEITURA
MUNICIPAL no prazo de 48 horas.
10.2.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.2.3. E a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a
realização do certame.
10.2.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02.
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. Dos atos da Pregoeira cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,
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abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis que começará a correr a partir do dia em que
houver expediente nesta Prefeitura Municipal para a apresentação das razões, por meio de
memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões,
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos;
11.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública
importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante
vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
11.1.2. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão
ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;
11.1.3. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
11.1.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada
a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao
licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório;
12. DA ADJUDICAÇÃO
12.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao Pregoeiro
adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
12.1.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do
certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
13. DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Compete à autoridade competente homologar o Pregão.
13.1.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s)
proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o contrato, respeitada a validade de sua(s)
proposta(s).
14. CONTRATAÇÃO
14.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo
de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo II;
14.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do
adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com os prazos de validade vencidos, esta
Prefeitura Municipal verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando
nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por
tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
a)Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será
notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata
o subitem 14.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
14.1.2. O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de 10 (dez) dias
úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período a critério desta Prefeitura Municipal, sob pena de decair do direito à contratação se não
o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; compatibilidade com as obrigações
assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação,
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apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a
validade.
14.1.3. O contrato vigerá até 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais a
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas à
administração, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II da Lei 8.666/93.
15. DAS NORMAS APLICÁVEIS. CONDIÇÕES DOS VEICULOS
15.1. Os veículos colocados à disposição dos serviços contratados deverão atender a todas as
exigências da legislação e regulamentos de trânsito, atuais ou que venham a ser expedidas
pelos órgãos normatizadores. Anexo VI. Exigências para os veículos, constantes deste edital
15.2. Os condutores dos veículos deverão atender a todas as exigências da legislação e
regulamentos de trânsito, atuais ou que venham a ser expedidas pelos órgãos normatizadores.
Anexo VII. Exigências para os condutores, constantes deste edital.
15.3. Os veículos apresentar tempo máximo de 10 (dez) anos de uso, além de boas
condições de uso e com todos os seus itens de segurança em perfeito estado de uso,
condições que serão vistoriadas pela prefeitura e/ou pelo órgão de trânsito competente.
15.4. O município poderá recusar qualquer veículo disponibilizado para o transporte, se
constatado, mediante vistoria, algum defeito que comprometa a segurança, o conforto ou a
confiabilidade da prestação adequada dos serviços, bem como por inobservância das
especificações técnicas exigidas pela legislação aplicável ou pelo Município.
15.5. A avaliação de segurança deverá considerar o sistema de freios, direção, suspensão,
cintos de segurança, tacógrafo e todos os demais itens julgados necessários.
15.6. A avaliação das condições de higiene deverá considerar o estado de conservação dos
equipamentos e a possibilidade de higienização satisfatória.
15.8. As inspeções veiculares pelo Município poderão ser feitas a qualquer tempo, por ordem
da Administração, para atender à necessária segurança.
15.7. A contratada, ao substituir o veículo, deverá consultar a Secretaria contratante, indicando
o veículo a ser substituído e as características do veículo substituto, cabendo ao referido órgão
a aprovação ou rejeição da proposta, avaliada a documentação e após inspeção veicular.
15.8. O Município poderá requerer a utilização de espaços internos dos veículos contratados,
sem qualquer custo adicional, para a fixação de material educativo de interesse público.
15.9. Os veículos não poderão transitar em outros itinerários do Município, conduzindo
passageiros, salvo com autorização expressa da Administração para atender a razões de
interesse público.
15.10. Constitui exceção o trânsito em linhas diferentes das delegadas quando em situações
de emergência, para substituição temporária de veículo acidentado, que tenha apresentado
falha mecânica no percurso ou que for indisponibilizado para o transporte por razões de
segurança, caso em que será dispensada a prévia autorização expressa neste artigo.
16. DOS CONDUTORES DOS VEICULOS
16.1. Os condutores do transporte escolar deverão cumprir todas as exigências da legislação
trânsito.
16.1.1- Somente poderão conduzir veículos os condutores previamente aprovados pelo
Município, mediante autorização específica, precedida da comprovação das seguintes
condições:
I.
ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
II.
ser portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou “C”;
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III.

ausência de infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima, ou
reincidência em infrações médias nos últimos 12(doze) meses;
IV.
apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente
aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a
cada 5 (cinco) anos;
V.
gozar de saúde física e mental comprovados mediante atestado a ser fornecido
pelo
VI.
Departamento de Saúde do Município;
VII.
outras exigências da legislação de trânsito.
16.1.2. Comprovados os documentos e condições especificados nesse artigo, a Administração
emitirá autorização específica para cada condutor, que deverá utilizá-la na forma de crachá.
16.2. Sempre que houver ingresso de novos condutores, estes deverão submeter-se aos
mesmos procedimentos especificados no artigo anterior.
16.3. Salvo em caso de emergência justificada, situação em que será admitida a utilização de
condutor que preencha todos os requisitos exigidos no artigo anterior, constitui falta punível
com multa. Item 14.4, III do edital, a utilização de condutores sem o cumprimento das
exigências do § 2º do art. 20 desse Regulamento, no aspecto relativo à Autorização Municipal.
17. DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS
17.1. Incumbe aos prestadores de serviços contratados:
I.
prestar serviço adequado, na forma prevista neste edital, nas normas técnicas
aplicáveis e no contrato;
II.
manter em dia o licenciamento dos veículos;
III.
cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais;
IV.
permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e
horário, aos veículos do transporte, bem como aos registros e documentos de
natureza contábil, trabalhista, social e tributária;
V.
zelar pelas condições plenas de segurança e higiene dos veículos, bem como
segurá-los adequadamente, na forma prescrita pelo Município;
VI.
observar os roteiros e horários determinados pelo Município, inclusive quando
houver alteração dos mesmos, durante a vigência do contrato;
VII.
cumprir as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, as Resoluções do
CONTRAN e as demais normas aplicáveis ao transporte escolar;
VIII.
indicar preposto, aceito pela Administração, com endereço na sede do
Município, para representá-los na execução dos serviços, nos termos do artigo
68 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 2003;
IX.
responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados à União, Estado e
Município, ou a terceiros, comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos,
quer existentes, quer futuros;
17.2. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelos prestadores de serviços serão
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo
qualquer relação entre os terceiros contratados e o Município.
18. DAS INFRAÇÕES AO TRANSPORTE ESCOLAR
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18.1. Sem prejuízo das infrações e penas cominadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, o
presente edital e o Contrato de Prestação de Serviços, adotam o registro de infrações
específicas pelo descumprimento do presente edital e seu contrato, que serão relatadas pelos
Agentes de Trânsito do Município em vistorias ou fiscalizações, a qualquer tempo, e
comunicadas a Assessoria de Educação do Município para a devida punição contratual ou
mesmo a rescisão do contrato:
18.2. Consideram-se infrações contratuais leves, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita e multa de 3% (três por cento) do valor da fatura referente ao mês que a
infração foi cometida.
I.
utilizar veículo fora da padronização;
II.
fumar ou conduzir acesos cigarros e assemelhados;
III.
conduzir o veículo trajado inadequadamente;
IV.
omitir informações solicitadas pela Administração;
18.3. Consideram-se infrações contratuais médias, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita e multa de 5% (cinco por cento) do valor da fatura referente ao mês que a
infração foi cometida.
I.
desobedecer às orientações da fiscalização;
II.
faltar com educação e respeito para com os usuários transportados e o público
em geral;
III.
abastecer o veículo, quando estiver transportando usuários;
IV.
deixar de realizar a vistoria no prazo estabelecido;
V.
manter o veículo em más condições de conservação e limpeza;
VI.
deixar de comunicar à Administração as alterações de endereço e telefone do
contratado;
VII.
desobedecer às normas e regulamentos da Administração;
18.4. Consideram-se infrações contratuais graves, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita e multa de 6% (seis por cento) do valor da fatura referente ao mês que a
infração foi cometida.
I.
operar sem o selo de vistoria, ou com selo de vistoria vencido;
II.
alterar ou rasurar o selo de vistoria;
III.
confiar a direção dos veículos a motoristas que não estejam devidamente
autorizados pela Administração;
IV.
negar a apresentação dos documentos à fiscalização;
V.
não providenciar as vistorias veiculares determinadas pela Administração;
VI.
transportar passageiros não autorizados pela Administração;
VII.
trafegar com veículos em condições que comprometam a segurança;
VIII.
conduzir veículos com imprudência ou negligência;
IX.
parar os veículos para embarque e desembarque em locais diferentes dos
ordenados pela Administração;
18.5. Consideram-se infrações contratuais gravíssimas, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita, multa de 9% (nove por cento) do valor da fatura referente ao mês que a
infração foi cometida e rescisão contratual, de acordo com o disposto no parágrafo único desse
artigo:
I.
deixar de operar os trajetos sem motivo justificado pelo período de 02 (dois)
dias letivos;
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II.
III.
IV.

colocar em operação veículo não autorizado, sem motivo justificado;
trafegar com portas abertas;
conduzir veículos sob efeito de bebida alcoólica, independentemente do nível
de alcoolemia, ou sob efeito de drogas ilícitas ou sob qualquer condição que
comprometa a plena saúde física e mental, inclusive quando em decorrência
de medicamentos;
V.
operar com veículos que não contém os requisitos legais para o transporte de
escolares;
VI.
conduzir veículos sem a habilitação e os demais requisitos exigidos;
VII.
assediar sexual ou moralmente os usuários transportados;
VIII.
conduzir veículos com operações de alto risco para os usuários;
IX.
a prática de qualquer ato não condizente com os princípios que regem a
Administração Pública ou a prestação dos serviços públicos.
18.6. Para a aplicação da pena de rescisão contratual, a Administração considerará a presteza
dos contratados na solução dos problemas apontados, o histórico de infrações, principalmente,
o grau de risco a que os usuários foram expostos.
18.7. Para aplicação da pena de rescisão contratual, além das situações previstas no item 18.5
que trata das infrações gravíssimas, poderão ser considerados outros motivos relevantes,
podendo a Administração considerar a presteza dos contratados na solução dos problemas
apontados, o histórico de infrações, e, principalmente, o grau de risco a que os usuários foram
expostos.
18.8. Também é passível de rescisão contratual e considera-se motivo relevante, quando o
contratado atingir a somatória de 6 (seis) pontos em infrações escritas, em qualquer período do
contrato, inclusive considerando possíveis renovações.
18.1. As infrações leves equivalem a 1 ponto, as infrações médias equivalem a 2 pontos e as
infrações graves equivalem a 3 pontos.
19. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
19.1. As irregularidades ou ilegalidades detectadas na prestação dos serviços serão
processadas mediante abertura de processo administrativo, oportunizando a defesa e demais
recursos de acordo com a Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais disposições
aplicáveis.
19.2. Em qualquer situação ou fase de defesa ou recurso administrativo, o Município
oportunizara o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, decidindo, em qualquer
circunstância, com a observância do princípio da motivação, com detalhada exposição das
razões de fato e de direito.
19.3. A Administração poderá unilateralmente, com despacho fundamentado e por motivo
considerado relevante, levando em consideração a gravidade do fato, a presteza dos
contratados na solução dos problemas apontados, o histórico de infrações, e, principalmente, o
grau de risco a que os usuários foram expostos, afastar imediatamente o contratado ou exigir o
afastamento do condutor e/ou monitor, até solução do processo administrativo.
20. FORMA DE PAGAMENTO
20.1. Os serviços executados serão pagos mensalmente em função do preço unitário e
quilometragem percorrida de acordo com o proposto.
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20.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, até o 20 (vigésimo) dia da data
de apresentação da medição e nota fiscal eletrônica (Portaria CAT N° 173/2009) ou avulsa,
atestada pelo gestor do contrato, por meio de transferência bancária em conta corrente
indicada pelo prestador de serviços contratado.
20.3. As multas aplicadas serão recolhidas no ato do pagamento da medição mensal, mediante
a expedição da guia de recolhimento correspondente.
20.5. O reajuste quando se fizer necessário e havendo prorrogação do contrato, será feito pelo
índice IPCA-IBGE. A atualização só ocorrerá após decurso de 12 meses de vigência do
contrato.
20.6. Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos
produtos, quantidades, preços unitários e o valor total.
21. SANÇÕES
21.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à
sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal N° 10.520/02.
21.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da
hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizam,
desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de
interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma
legal, no caso de inadimplência.
21.3. A CONTRATADA estará sujeitas às multas previstas, quando der causa à rescisão ou
infringir as normas editalícias ou contratuais.
21.4. A CONTRATADA está sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações vigentes.
21.4.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I.
advertência;
II.
multa, na forma prevista no instrumento no contrato;
III.
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
IV.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
22. DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. Afastar dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação que, por escrito e nesse
sentido lhe fizer a Prefeitura, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for
julgada inconveniente pela Prefeitura, correndo por conta única e exclusiva da contratada
quaisquer ônus legais trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de
tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por
outros, de categoria profissional idêntica.
Edital do Pregão Presencial N° 011/2017 – SRP N° 008/2017

Página 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN
Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro. CEP: 59.535-000
CNPJ: 08.113.466/0001-05
http://www.lajes.rn.gov.br - E-mail: cpllajes@hotmail.com
Telefones: (84) 3532-2627 / 3532-2197

22.2. Cumprir as normas de segurança vigentes, inclusive as previstas na Legislação
Trabalhista, Contran e da Prefeitura, através de recomendações ou de instruções escritas.
22.3. Arcar com o ônus decorrente de incidência de todos os tributos federais, estaduais e
municipais que possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento
de todas as exigências competentes, com total isenção da Prefeitura.
22.4. Desenvolver boas relações com os funcionários da PREFEITURA acatando quaisquer
ordens, instruções e o que mais emanar da fiscalização.
22.5. Comunicar à PREFEITURA imediatamente qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha interferir na execução dos serviços objetivos na presente Licitação.
22.6. Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou terceiros, como
consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados.
22.7. A Administração se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por
despacho motivado, adiar ou revogar a presente Licitação, sem que isto represente motivo
para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização.
22.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
22.9. A homologação do presente certame será divulgada no DOE.
22.10. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados
conforme disposição da Lei Orgânica do Município.
22.11. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.
22.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Lajes/RN.
Lajes/RN, 11 de julho de 2017

Maria das Neves de Souza Araújo
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – ATA DE REGISTRO DE PREÇO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° ____/2017 – REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório n° ___/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA E/OU PESSOA FISICA, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR, PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(TRANSPORTE ESCOLAR); SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; FUNDO MUN.
DE SAÚDE; FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL; SEC. MUN. GABINETE DO PREFEITO E
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES/RN, CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
1. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
Para assinatura do termo de contrato o Contratado deverá apresentar os documentos
comprobatórios que os veículos, foram submetidos à inspeção, nos termos da legislação (CTB)
e inspeção anual pelo INMETRO, e atender as exigências contidas no anexo VII do presente
edital, dentro do prazo previsto para assinatura do ajuste.
LOTE I
VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL

N

DESCRIÇÃO

UND.

QTD.

1

Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, potência mínima no motor 1.0, com
condutor, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com quilometragem livre.

Mês

12

R$ 3.076,00

R$ 36.912,00

Mês

12

R$ 3.076,00

R$ 36.912,00

Mês

12

R$ 3.076,00

R$ 36.912,00

Mês

12

R$ 3.076,00

R$ 36.912,00

Mês

12

R$ 3.076,00

R$ 36.912,00

Mês

12

R$ 3.076,00

R$ 36.912,00

Mês

12

R$ 3.076,00

R$ 36.912,00

Mês

12

R$ 3.076,00

R$ 36.912,00

Mês

12

R$ 3.076,00

R$ 36.912,00

(Secretaria de Educação).
2

Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, potência mínima no motor 1.0, com
condutor, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com quilometragem livre.

(Secretaria de Educação).
3

Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, potência mínima no motor 1.0, com
condutor, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com quilometragem livre.

(Secretaria de Saúde).
4

Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, potência mínima no motor 1.0, com
condutor, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com quilometragem livre.

(Secretaria de Saúde).
5

Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, potência mínima no motor 1.0, com
condutor, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com quilometragem livre.

(Secretaria de Saúde).
6

Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, potência mínima no motor 1.0, com
condutor, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com quilometragem livre.

(Secretaria de Saúde).
7

Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, potência mínima no motor 1.0, com
condutor, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com quilometragem livre.

(Secretaria de Saúde).
8

Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, potência mínima no motor 1.0, com
condutor, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com quilometragem livre.

(Secretaria de Assistência Social).
9

Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, potência mínima no motor 1.0, com
condutor, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com quilometragem livre.

(Secretaria de Assistência Social).
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R$ 332.208,00

LOTE II
N

DESCRIÇÃO

UND.

QTD.

VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL

1

Locação de 01 (um) veículo tipo van, Kombi, potência mínima do motor 1.6, com
condutor e quilometragem livre. (Secretaria de Educação).

Mês

12

R$ 3.616,00

R$ 43.392,00

2

Locação de 01 (um) veículo tipo van, Kombi, potência mínima do motor 1.6, com
condutor e quilometragem livre. (Secretaria de Educação).

Mês

12

R$ 3.616,00

R$ 43.392,00
R$ 86.784,00

LOTE III
N

1

2

DESCRIÇÃO
Locação de 01 (um) Ônibus com até 2.000 quilômetros ao mês, com condutor.

(Secretaria de Administração).
Locação de 01 (um) Ônibus com até 2.000 quilômetros ao mês, com condutor.

(Secretaria de Administração).

VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL

UND.

QTD.

Km

24.000

R$ 4,42

R$ 106.000,00

Km

24.000

R$ 4,42

R$ 106.000,00
R$ 212.000,00

LOTE IV
N

DESCRIÇÃO

UND.

Locação de 01 (um) Caminhão Pipa, com capacidade de 9.000 Litros, com
condutor e com até 2.000 quilômetros mês. (Secretaria de Obras e Serviços Km

1

VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL

24.000

R$ 4,18

R$ 100.200,00

24.000

R$ 4,18

R$ 100.200,00

QTD.

Urbanos).
Locação de 01 (um) Caminhão Pipa, com capacidade de 9.000 Litros, com
condutor e com até 2.000 quilômetros mês. (Secretaria de Obras e Serviços Km

2

Urbanos).
R$ 200.400,00

LOTE V
N
1

DESCRIÇÃO
Locação de 01 (um) veículo com quilometragem livre, com ar condicionado, sem
condutor, com 04 portas motor 1.6 sedan. (Gabinete do Prefeito).

UND.

QTD.

Mês

12

VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL

R$ 3.170,00

R$ 38.040,00
R$ 38.040,00
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LOTE VI
N

DESCRIÇÃO

UND.

QTD.

1

Locação de 01 (um) Caminhonete GMC com capacidade de 4.500 kg com
condutor e quilometragem livre. (Secretaria de Obras e Serviços

Mês

12

VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL

R$ 4.880,00

R$ 58.560,00

Urbanos).
R$ 58.560,00

LOTE VII
N
1

DESCRIÇÃO
Locação de 01(um) caminhão basculante, com condutor e quilometragem livre.

(Secretaria de Obras e Serviços Urbanos).

UND.

QTD.

Mês

12

VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL

R$ 7.220,00

R$ 86.640,00
R$ 86.640,00

LOTE VIII
N

DESCRIÇÃO

UND.

QTD.

1

Locação de 01(um) veículo tipo Ônibus com condutor, quilometragem livre e com
capacidade mínima para 30 passageiros. (Secretaria de Educação).

Diária

200

VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL

R$ 430,00

R$ 86.000,00
R$ 86.000,00
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° ____/2017
Processo Licitatório n° ___/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES, Estado de Rio Grande do Norte, Pessoa Jurídica de
Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob n° ________________, com sede na
________________, n° ____ na cidade de Lajes/RN, devidamente representada por seu
Prefeito Municipal, ________________, portador da cédula de identidade RG
________________, e inscrito no CPF/MF sob n° ________________, brasileiro, casado,
Economista, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada PREFEITURA, e a
empresa ________________, inscrita no CNPJ nº ________________, estabelecida à,
________________, Bairro ________________, no município de ________________,
representado(a) pelo(a) Sr.(a) ________________, portador da cédula de identidade nº
________________, inscrito no CPF/MF ________________, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente ajuste de Contrato, nos termos das Leis
8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 055/09, de 12 de setembro de 2009 e
Decreto Municipal nº 052/2014, de 13 de outubro de 2014, bem como do Edital de Pregão nos
autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA. OBJETO, CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA E/OU PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (transporte escolar); SEC.
MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; FUNDO MUN. DE SAÚDE; FUNDO MUN. DE
ASSIST. SOCIAL; SEC. MUN. GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. DE
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES/RN, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
1.1 CARACTERÍSTICAS:
N

DESCRIÇÃO

UND.

QTD.

V. UNT

V. TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA. VIGÊNCIA E CONTRATAÇÃO
2.1. Para todos os fins de direito legais, o presente instrumento contratual será vigente a partir
da data de sua assinatura pelas partes, garantindo a CONTRATADA o pagamento dos serviços
a partir da data de emissão da Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela PREFEITURA.
2.2. Fica estabelecido que o presente contrato vigorará até o dia 00/00/2017, a contar da data de
sua publicação.
2.3. Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias contados do recebimento da
Ordem de Início de Serviço.
2.4. A inobservância dos prazos estipulados no presente contrato, somente será admitida pela
CONTRATANTE quando fundamentada em motivo de caso fortuito ou de força maior, que
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poderão ser comprovados sob pena da CONTRATADA incorrer em multa, consoante cláusula
VII seguinte.
2.5. Os possíveis atrasos justificados e comprovados pela CONTRATANTE não serão
considerados devidos.
2.6. O CONTRATADO que, convocado, recusar-se injustificadamente em receber a Ordem de
Entrega no prazo marcado sofrerá a sanções previstas na Lei 10.520/2002 e na Lei 8666/93 e
suas alterações vigentes.
CLAUSULA TERCEIRA. DO VALOR, DOS RECURSOS E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Os serviços objeto deste instrumento contratual serão remunerados pelo valor de R$
................................ (......................), conforme proposta vencedora, parte integrante deste
contrato.
3.2. Os preços unitários ofertados pela CONTRATADA que integram o Pregão Presencial n°
___/2017, constituir-se-ão, a qualquer título, na única e completa remuneração estando neles
inseridos todas as taxas, bonificações, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais.
3.3. Em caso de prorrogação por aditamento do prazo contratual, os valores sofrerão reajustes,
nos termos da legislação federal, utilizando como índice o IPCA-IBGE, ou outro índice que
venha substituí-lo, após o decurso de 12 meses da assinatura do contrato.
3.4. As despesas do presente serviços de locação de veículos estimado em R$ ______ (...)
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária, nas seguintes Unidades Orçamentárias.
3.5. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal
Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009) ou avulsa, atestada pelo gestor do contrato, por meio de
cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.
3.6. Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos
produtos, quantidades, preços unitários e o valor total.
CLAUSULA QUARTA. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
4.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de através de sua assessoria da Secretaria
contratante, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços contratados,
fiscalização essa que, em hipótese alguma eximirá a CONTRATADA das responsabilidades
pelos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato próprio, seja por ato de seus
funcionários ou prepostos.
4.2. A CONTRATADA além das responsabilidades previstas nesse contrato e nos anexos que a
integram, obriga-se a:
4.3. Adotar todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e
pessoais a seus operários e a terceiros, bem como as relativas ao seguro de seus
empregados, contra danos materiais e pessoais.
4.4. Manter todos os veículos em condições de segurança, limpeza e higiene.
4.5. Atender às solicitações de transporte que venham a ser requisitadas pelo CONTRATANTE
através de ofício, desde que com antecedência necessária, mesmo aos sábados, domingos e
feriados.
4.6. Providenciar a retirada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de funcionários, prepostos
e/ou terceiros, julgados inconvenientes pela CONTRATANTE, o que fará através de comunicado
por escrito.
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4.7. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informações solicitadas pela CONTRATANTE e
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos veículos vinculados ao
presente instrumento contratual.
4.8. Atender prontamente as reclamações, exigências ou observações feitas pela
CONTRATANTE, desfazendo, corrigindo realizando, quando for o caso, às suas custas, os
serviços que não obedeçam aos propósitos e condições do presente contrato.
4.9. Cientificar por escrito à CONTRATANTE ou seus prepostos, no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidental que se verifique na prestação dos
serviços.
4.10. A CONTRATADA se responsabiliza pelos danos que vierem a ser causados a terceiros.
CLAUSULA QUINTA. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
5.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
5.2. Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.
5.3. Além das responsabilidades previstas e assumidas nesse contrato e nos anexos que o
integra, a CONTRATANTE obriga-se a fornecer todas as informações necessárias à realização
dos serviços objeto deste instrumento.
5.4. Tomar todas as providências necessárias ao início dos serviços, mormente aos relativos à
emissão da ordem de início de serviços.
CLAUSULA SEXTA. DA RESCISÃO E SANÇÕES
7.1. Este contrato não poderá ser transferido no todo ou em parte, sob pena de rescisão
automática:
7.2. se a CONTRATADA não iniciar os serviços dentro do prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos após a emissão da Ordem de Início de Serviço;
7.3. no caso de falência, concordata ou manifesta impossibilidade, por parte da
CONTRATADA, em cumprir regularmente as obrigações assumidas nesse contrato;
7.5. O descumprimento de cláusulas desse contrato por qualquer das partes será motivo para
sua rescisão, ficando a parte infratora sujeita a todas as obrigações nele assumidas, sem
prejuízo de reparos por danos e ou prejuízos que der causa a parte inocente.
7.6. De igual sorte a parte infratora responderá pelas custas judiciais e honorários advocatícios
arbitrados, caso a parte inocente seja compelida a acioná-la judicialmente.
7.7. A CONTRATADA reconhece os direitos da administração no caso de rescisão
administrativa prevista no Art. 77 da Lei n. 8666/93.
7.8. Toda inobservância ao contrato resultará em advertência à CONTRATADA que se obrigará
a refazer os serviços, às suas custas, e ficará sujeita às penalidades desse contrato, sem
prejuízo das penalidades impostas pela Assessoria de Educação previstas nos itens 14.2 à
14.8.1 do edital:
I. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA:
a) cometer qualquer infração às normas federais, estaduais ou municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão
da infração cometida;
b) não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo
fixado;
II. Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA:
a) recusar-se a prestar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços
contratados;
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b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé, que venha a causar dano direto ou indireto à
CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da
CONTRATADA em reparar os danos causados.
7.9. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita será nula de pleno direito e sem
qualquer efeito, quando não comunicada previamente e autorizada expressamente pela
Administração, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais
cabíveis.
7.10. A Empresa será declarada inidônea 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.
CLÁUSULA OITAVA. DO FORO
8.1. As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não
possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas.
E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na
presença das testemunhas abaixo.
Lajes/RN, ____ de _______________ de 2017.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Lajes/RN

CONTRATADA

Testemunhas:

1._______________________________ Documento: _____________

2._______________________________ Documento: _____________
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° ___/2017 - REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório n° ___/2017

Eu .............................. (nome completo), RG nº .............................. representante legal da
.............................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº .............................., DECLARO,
sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de
habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº ____/2017, realizado pela
Prefeitura Municipal de Lajes/RN, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação
neste certame.
Lajes/RN, ____ de _______________ de 2017.

.......................................................................
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV
MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° ___/2017 - REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório n° ___/2017

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº
.............................. é microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei
Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014, que se enquadra na condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele
artigo, pelo qual pretende fazer uso do direito no Pregão nº ___/2017, realizado pela Prefeitura
Municipal de Lajes/RN.
Lajes/RN, ____ de _______________ de 2017.

.......................................................................
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° ___/2017 – REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório n° ___2017

Eu, .............................. (nome completo), representante legal da empresa ..............................
(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial nº
_____/2017, da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, declaro, sob as penas da lei, que a
.............................. (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante
o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo
7º da Constituição Federal.
Lajes/RN, ____ de _______________ de 2017.

.......................................................................
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
EXIGÊNCIAS PARA OS VEÍCULOS
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° ____/2017
Processo Licitatório n° ___/2017

EXIGÊNCIA PARA OS VEÍCULOS - CTB, CONTRAN E EDITAL
Registro como veículo de passageiros ou misto utilitário, emitido pelo DETRAN-RN, constante
no CRLV.
TACÓGRAFO
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo
LANTERNAS
Parte superior dianteira: lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas
extremidades. Parte superior traseira (extremidades): luz vermelha.
CINTOS DE SEGURANÇA
Cintos de segurança em número igual à lotação
RLS - REGISTRO COMO VEÍCULO DE PASSAGEIRO
Inspeção Veicular do INMETRO realizada a cada 12 meses
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ANEXO VII
EXIGÊNCIAS PARA OS CONDUTORES
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° ____/2017
Processo Licitatório n° ___/2017
EXIGÊNCIAS PARA OS CONDUTORES E MONITORES
IDADE MÍNIMA (Condutor)
Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos.
HABILITAÇÃO (Condutor)
Ter o condutor habilitação Categoria “B” ou “C” para veículos de pequeno porte e categoria, “D”
ou “E” para veículos tipo caminhão e ônibus.
AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES (Condutor)
Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações
médias durante os doze últimos meses.
CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL (Condutor)
Certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio,
roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão
responsável pela respectiva concessão ou autorização.
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ANEXO VIII
MODELO PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n____/2017 – REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo Municipal n° ___/2017
DADOS DA EMPRESA LICITANTE:
Nome da Proponente: ........................................ Razão social: ........................................ CNPJ
nº .........................Banco: ......................... Agência nº ......................... Conta ......................... nº
......................... Endereço completo: ......................... Telefones: ......................... E-mail:
........................................
N

DESCRIÇÃO

UND. QTD.

V. UNT

V. TOTAL

1. VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS): ...................................
2. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAÇÕES:
1- Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária, e já estão incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos,
impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com o
integral fornecimento do objeto do Pregão/2017;
2- Declaro que aceito todas as exigências do Edital do Pregão e de seus Anexos.
Local: ................................... Data: ........../........../....................

............................................................................................
Nome do Representante Legal da Empresa
RG Nº .......... CPF Nº ..........
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ANEXO IX
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ____/2017
PREGÃO PRESENCIAL: N° ______/2017 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº _____/2017
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei.
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Lajes/RN, doravante denominada
PREFEITURA,
neste
ato
representada
pelo
seu
Prefeito
Municipal
Sr.
_____________________, portador da Carteira de Identidade RG nº ______________ e do
CPF N.º _______________, residente e domiciliado na _________, ___, , RESOLVE registrar
os preços da empresa _____________________,nas quantidades estimadas na Cláusula
_____ desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada,
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas
alterações, Lei 10.520/02 e, em conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA E/OU PESSOA
FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM
CONDUTOR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
E CULTURA; SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; FUNDO MUN. DE SAÚDE;
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL; SEC. MUN. GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. DE
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES/RN, conforme especificações e condições
constantes neste Ata de Registro de preços.
1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades
licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento,
em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1. A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por ___ meses, tendo validade e
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial;
2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de qualquer de suas normas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN,
através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria
Jurídica, nos aspectos legais.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGISTRO DE PREÇOS
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4.1. Os preços, as quantidades, o fornecedor e as especificações dos serviços registrados
nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
N

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UND. QTD.

V. UNT

V. TOTAL

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por
escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.
5.2. Executar os serviços, rigorosamente de acordo com as disposições previstas nesta Ata,
obedecendo integralmente as normas técnicas vigente ou fornecidas pelo município, e ainda
responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições
estabelecidas;
5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
5.4. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir
sobre o objeto desta Ata de Registro de Preços.
5.5. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;
5.6. Não realizar subcontratação total ou parcial da execução dos serviços, sem anuência da
Prefeitura Municipal de Lajes/RN, No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a
Detentora do Registro continuará a responder direta e exclusivamente pelas entregas e pelas
responsabilidades legais assumidas.
5.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em
conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver
fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante.
5.8. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de
trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço
ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura.
5.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos serviços;
5.10. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercida por esta Prefeitura;
5.11. Aceitar nas mesmas condições desta Ata de Registro de Preços, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser
resultantes de acordo entre as partes;
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a Detentora do Registro possa
executar o objeto adjudicado dentro das especificações.
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6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização desta Ata, nos termos
do art. 67, da Lei nº 8.666/93.
6.4. Notificar, por escrito, à Detentora do Registro, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.
6.5. Fiscalizar livremente a execução dos serviços, não eximindo a Detentora do Registro de
total responsabilidade quanto à execução das mesmas.
6.6. Acompanhar a execução, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou
suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços executados fora
das especificações desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o ____ dia do mês subsequente ao
vencido, mediante a execução dos serviços e apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada pela administração.
7.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas
ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas
fiscais/faturas.
7.3. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços
ou a atualização monetária.
7.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
8.1. O prazo para execução dos serviços será de ____ meses a contar da data de publicação
do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial.
CLÁUSULA NONA - DOS USUÁRIOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS
9.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, observada o Acórdão nº
1233/12 do TCU, relativo à utilização do Sistema de Registro de Preços.
9.2. Caberá ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não
seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.
9.3. A Prefeitura Municipal de LAJES/RN será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS
10.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais
previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:
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10.2. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da
elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de
cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne
seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que
compõem o custo das aquisições/contratações;
10.3. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
10.4. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, o registro será cancelado quando o
proponente:
10.5. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
10.6. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
10.7. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
10.8. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de decorrente
da Ata de Registro de Preços;
10.9. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
10.10. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Prestador de serviço será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.
10.11. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
10.12. A solicitação do prestador de serviço para cancelamento dos preços registrados poderá
não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
10.13. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
PRESTADOR, relativas a execução dos serviços do item.
10.14. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
PRESTADOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
11.1. A licitante registrada nesta Ata de Registro de Preços estará obrigada a fornecer
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25%
(vinte e cinco por cento) de que trata o §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 11.2. A supressão
dos serviços registrados na Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração,
considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REVISÃO DE PREÇOS
12.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a
partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
12.2. À detentora do registro de preços, quando for o caso, deverá formular a administração
para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou
previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as
obrigações contraídas por ela.

Edital do Pregão Presencial N° 011/2017 – SRP N° 008/2017

Página 34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN
Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro. CEP: 59.535-000
CNPJ: 08.113.466/0001-05
http://www.lajes.rn.gov.br - E-mail: cpllajes@hotmail.com
Telefones: (84) 3532-2627 / 3532-2197

12.3. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações
obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
12.4. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata negociar junto aos PRESTADOR.
12.5. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada/detentora do registro de preços
comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando
a nova composição do preço.
12.6. No caso do detentor do Registro de Preços serem revendedor ou representante comercial
deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com
descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de
Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação
ao preço final (Planilha de Custos).
12.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido,
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices
setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou
indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e
memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze)
dias.
12.8. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da
licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro de
Preços serão mantidos durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser
alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.
12.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA
solicitará a contratada/Detentora do Registro de Preços, mediante correspondência, redução
do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
12.10. Caso o Prestador registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e
convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
12.11. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico financeiro
não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos
aludidos no pedido.
12.12. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se
admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro
que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação.
Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.
12.13. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio
econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a
Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro
retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte,
haver o requerimento da empresa.
12.14. É vedado à Contratada/Detentora do Registro de Preços interromper a execução dos
serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso,
sujeita às sanções previstas nesta ATA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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13.1. A detentora do registro de preços que descumprir quaisquer das condições deste
instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art.
86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:
13.2. Por atraso injustificado na execução dos serviços;
13.3. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)
sobre o valor da contratação;
13.4. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento),
sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das
demais cominações legais;
13.5. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor
devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40%
(quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em
atraso.
13.6. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta ATA, a Prefeitura
Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:
13.7. advertência por escrito,
13.8. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de
indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;
13.9. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Prefeitura de Lajes/RN, bem como o cancelamento de seu certificado de registro
cadastral no cadastro de fornecedores do Estado Do Rio Grande do Norte por prazo não
superior a 02 (dois) anos.
13.10. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87
da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;
13.11. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas
administrativa ou judicialmente.
13.12. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.
13.13. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais,
quando cabíveis.
13.14. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de
dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de
utilização da Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO
15.1. O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a
critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e
parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO
16.1. A Prefeitura Municipal de Lajes/RN, exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de
Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal,
que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, sob os
aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e “atesto” da
execução e o encaminhamento do(s) recibo(s) para pagamento na forma estabelecida na Ata
de Registro de Preços.
16.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a
execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de
ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.
16.3 Fica designado através da PORTARIA Nº ____, os servidores abaixo para assistir e
subsidiar o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços:
SERVIDOR NOME MATRÍCULA
TITULAR
SUPLENTE
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VINCULAÇÃO AO EDITAL
17.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na
modalidade Pregão Presencial nº __/2017, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo ou apostilamento à presente Ata de Registro de Preços.
II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da
Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora
avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
III. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão Presencial nº ___/2017 seus anexos e a proposta da contratada.
IV. é vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da PREFEITURA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Lajes/RN como competente para
dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
19.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 03 vias de igual teor e forma
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do
art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.
JOSÉ MARQUES FERNANDES
CPF: 000.000.000-00
Prefeito
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TESTEMUNHAS:

1. ______________________________________ Documento: __________________

2. ______________________________________ Documento: __________________
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