MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA
INTERNET
TIPO: Menor Preço
PROCESSO MSJS/RN nº 052/2021
OBJETO: Registro de Preços de materiais odontológicos, conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do
Anexo I deste Edital.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
09.10.301.0009.0140.2118-33.90.30,
09.10.301.0009.0043.2028-33.90.30,
09.10.301.0009.0123.2020-33.90.30,
09.10.301.0009.0047.2056-33.90.30,
09.10.301.0009.0136.2073-33.90.30,
09.10.301.0009.0030.2019-33.90.30, 09.10.305.0009.0049.2021-33.90.30.
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 13:00 horas do
16/04/2021.
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 13:00 horas do
16/04/2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 12:30 horas do dia 22/04/2021.
ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 13:00 horas do dia 22/04/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:00 horas do dia
22/04/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e
durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília –
DF.
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico
no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O Município de São João do São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições
legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará licitação
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para
contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital.
O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar
nº 123/2006, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório
e seus Anexos.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de
segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação
em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O
servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo
licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital,
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública
na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos
neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de
habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade
competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame;
adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe
de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Gestor Municipal
e propor a homologação.
O
Edital
estará
disponível
http://saojoaodosabugi.rn.gov.br/
e
www.portaldecompraspublicas.com.br.
1.

gratuitamente
na
no
endereço

página
eletrônico

DO OBJETO:

1.1. Registro de Preços de materiais odontológicos, conforme especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste
Edital.
2.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. O valor estimado desta licitação é de R$ 228.406,88 (duzentos e vinte e
oito mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos).
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2.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à
conta dos recursos consignados nas seguintes dotações orçamentárias:
09.10.301.0009.0140.2118-33.90.30,
09.10.301.0009.0043.2028-33.90.30,
09.10.301.0009.0123.2020-33.90.30,
09.10.301.0009.0047.2056-33.90.30,
09.10.301.0009.0136.2073-33.90.30,
09.10.301.0009.0030.2019-33.90.30,
09.10.305.0009.0049.2021-33.90.30.
3.

DA

IMPUGNAÇÃO

AO

EDITAL

E

DOS

PEDIDOS

DE

ESCLARECIMENTO:
3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico,
em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação de propostas.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados
das condições nele estabelecidas.
3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem
como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

Av. Honorio Maciel, 87, Centro, São J. do Sabugi – CEP: 59310-000
Fone: (84) 3425-2208 – email: licitacoes.sjs@gmail.com
CNPJ: 08.095.960/0001-94

3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo
prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela
proponente.
3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por
sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou
procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social
e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador,
ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes
para impugnar o Edital).
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

4.1.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao
ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e que atendam às
exigências do item 11, deste edital.
4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável
submissão dos proponentes às condições deste Edital.
4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos
interessados das condições nele estabelecidas.
4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou
participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções
previstas neste Edital:
4.3.1. Pessoas físicas não empresárias;
4.3.2. Servidor ou dirigente do Município de São João do Sabugi/RN;
4.3.3. O autor do Termo de Referência (Anexo I) deste edital, pessoa física ou
jurídica.
4.3.4. As sociedades empresárias:
4.3.4.1.
que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta
licitação;
4.3.4.2.
que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial
ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
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4.3.4.3.
que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal
Transparência);
4.3.4.4.
que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;
4.3.4.5.
integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
4.3.4.6.
que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis
pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de
referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
4.3.4.7.
cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja
familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou
entidade da administração pública do Município de São João do Sabugi/RN em
que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato
de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição
de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes;
4.3.4.8.
estrangeiras que não funcionem no país;
4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo
para a inabilitação do licitante.
4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão
participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s).
4.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ
(condenações cíveis por atos de improbidade administrativa) e no Portal
Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de
eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública.
4.7. Será permitida a participação de consórcios, na forma do art. 33 da Lei nº
8.666/1993.
4.7.1. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da
assinatura do contrato, a comprovação do compromisso público ou particular de
constituição.
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4.7.2. Deverá ser indicada, na proposta de preços, a empresa responsável pelo
consórcio que deverá atender às condições de liderança.
4.7.3. Todos os documentos de habilitação, de cada consorciado, deverão ser
apresentados na forma do item 11 deste Edital, sob pena de inabilitação.
4.7.3.1.
Serão somados os quantitativos indicados nos atestados de
capacidade técnica de cada consorciado para a comprovação da qualificação
técnica.
4.7.3.2.
Para efeito de qualificação econômico-financeira, será considerado
o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva
participação.
4.7.4. As empresas integrantes respondem solidariamente pelos atos praticados
em consórcio, tanto na fase licitatória quando na fase contratual.
4.7.5. É vedada a participação de empresa em mais de um consórcio no
presente certame.
Nota: Para permitir a formação de consórcios, a Administração deve considerar
o princípio do parcelamento, ou seja, se partes do serviço podem ser prestadas
por empresas diferentes sem prejuízo ao conjunto ou ao complexo; se haverá a
subcontratação compulsória de MEs/EPPs; se haverá autorização para a
subcontratação ou se a formação de consórcio não importará em redução da
competitividade. Em regra, estas considerações apontam para a vedação à
participação de consórcios.

5.

DO CREDENCIAMENTO:

5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se,
previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras
Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema
eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a
respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas
para sua correta utilização.
5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas
poderão
obter
maiores
informações
na
página
www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela
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central
de
atendimentos
do
Portal
falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

ou

pelo

e-mail

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.
5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de São
João do Sabugi/RN responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.
5.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
5.6. O Pregão será conduzido pelo Município de São João do Sabugi/RN com
apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como
provedor do sistema eletrônico para esta licitação.
6.

DO ENVIO DA PROPOSTA:

6.1. Após
a
divulgação
do
Edital
no
endereço
eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para
abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição
do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no
endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus
anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos
necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a
execução do objeto desta licitação.
6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil,
mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
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6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso),
em moeda corrente nacional;
6.3.2. Descrição detalhada do produto cotado indicando, no que for aplicável, o
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do
bem no órgão competente, quando for o caso;
6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as
cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.
6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na contratação.
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio
do sistema eletrônico, as seguintes declarações on line, fornecidas pelo
Sistema de Pregão Eletrônico:
6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
6.7.1.1.
A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte;
6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente
no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta
de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição
do Pregoeiro.
6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no item 18
deste Edital.
7.

DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE
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LANCES:
7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro,
por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do
sistema eletrônico.
7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação
definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo
conforme definido no item 10 deste edital.
7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de
Compras Públicas).
7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.
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7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
7.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente
inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema,
a fim de não prejudicar a competitividade.
7.11.1.
Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o
valor do último lance ofertado em mais de 85%.
7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
7.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
Pregoeiro aos participantes do certame publicada no Portal de Compras
Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas
data e hora para a sua reabertura.
7.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o
último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
8.

DO EMPATE:

8.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de
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preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006,
mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,
cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 8.1, será convocada para,
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o
menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
8.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será
considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando
prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes;
8.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas
as microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido
acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que
se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco)
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar nº 123/2006.
8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao
certame na forma do item 9 e seguintes da licitante que originalmente apresentou
a menor proposta ou lance.
8.1.7. O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.
8.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último
preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da
proposta.
8.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que
enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram
como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
8.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;
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8.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas
brasileiras;
8.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no País;
8.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação;
8.2.5. Sorteio.
8.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no
campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.
9.

DA NEGOCIAÇÃO DIRETA:

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate,
o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para
a contratação, para que seja obtida melhor proposta.
9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelas demais licitantes.
10.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
10.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de
2 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação.
10.2.1.
O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que
solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.
10.2.2.

A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo,
telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição
Estadual e Municipal (se houver);
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b) O preço unitário e total para cada item cotado, especificados no Termo
de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em
moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes,
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;
c) A descrição do objeto cotado, com a indicação de marca, de forma a
demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência
deste Edital;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data prevista para abertura da licitação;
e) Conter prazo de entrega dos produtos conforme descrito no Anexo I,
contados do recebimento da ordem de compra.
f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.
10.3. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com
todos os requisitos elencados no subitem 10.2.2, ou o descumprimento das
diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da
proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o
licitante.
10.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta
apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou
qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros
formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às
originalmente propostas.
10.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos,
assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do
valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.
10.5.1.
A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o
Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo
fixado.
10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas
diligências para comprovação da exequibilidade.
10.7. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar
quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta
com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao
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Edital, salvo a juntada de documentos, para atender à exigência deste edital,
findo o prazo estabelecido no item 10.2.
10.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
10.8.1.
Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar
à subsequente, serão observados os procedimentos previstos nos itens 8 e 9.
10.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina
estabelecida no item 8 deste edital, se for o caso.
10.11. A proposta original, com todos os requisitos do item 10.2.2, deverá ser
encaminhada em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do
pregão eletrônico, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Prefeitura Municipal de
São João do Sabugi/RN, situada na Av. Honório Maciel, 87 - Centro, São João
do Sabugi/RN, CEP: 59310-000.
11.

DA HABILITAÇÃO:

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a análise da seguinte documentação
relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação
Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:
11.1.1.

COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial
da respectiva sede, para o caso de empresário individual;
II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade empresária
ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede
a matriz;
V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local
da sede do licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores, para o caso de sociedade simples;
VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
VII – Ata de fundação da cooperativa e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como
o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
11.1.1.1.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
11.1.2.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal ou do
Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou
Distrital, do domicílio ou sede da licitante;
IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa
Econômica Federal.
VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena
validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.
11.1.2.1.
Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva
com efeito de negativa.
11.1.2.2.
Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que
demonstre tal isenção.
11.1.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos
distribuidores.
II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios.
a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual
por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;
b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da
aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

LC =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
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SG =

11.1.4.

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO
PRAZO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando ter a licitante prestado serviço compatível como
o objeto desta licitação.
11.2. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs
11.2.1.
As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar todos os documentos de
habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômicofinanceira e técnica, sob pena de inabilitação.
11.2.2.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
11.2.2.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
11.2.3.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal
ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
11.2.3.1.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
11.2.4.
A não regularização no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultado ao Município de São João do Sabugi/RN convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame.
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11.2.5.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e/ou municipal;
e
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.
11.3. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO
11.3.1.
Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado
neste Edital, deverão ser enviados em até 2 (duas) horas, exclusivamente por
meio de campo próprio no Sistema.
11.3.2.
Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por
qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou
por servidor/funcionário do Município de São João do Sabugi/RN, desde que
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para
análise, no prazo de no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, juntamente com a
proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa
e do pregão eletrônico, na forma do item 10.11 deste Edital.
11.3.3.
Os documentos apresentados para habilitação deverão estar
todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto
aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se
ao local do domicílio ou sede do interessado.
11.3.4.
As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade
previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até
90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial
que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias.
11.3.5.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
11.3.6.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação
de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo
pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.
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11.3.7.
No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.3.8.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
11.3.9.
Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às
exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta
que melhor atenda a este edital.
11.3.10.
Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste
edital, a licitante será declarada vencedora.
12.

DOS RECURSOS:

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos.
12.1.1.
A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará
na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto
à licitante declarada vencedora.
12.1.2.
Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não
adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
12.1.3.
Os interessados que porventura queiram ter vista do processo
licitatório poderão comparecer à Prefeitura Municipal, localizada na Av. Honório
Maciel, 87 - Centro, São João do Sabugi/RN, telefone para contato (84) 34252208, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00.
12.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá
apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da
recorrente.
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12.2.1.
As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por
meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões
de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por
quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc).
12.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos
contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo,
fazê-lo subir devidamente informado ao Gestor Municipal para a decisão final no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital (item 12.1.3).
12.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos,
subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no
processo para responder pelo licitante.
13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

13.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro,
salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a
regular decisão dos recursos interpostos, ao Gestor Municipal.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

14.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada
para assinar o termo de contrato ou retirar a Nota de Empenho ou outro
instrumento equivalente.
14.2. O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços,
observarão as cláusulas contratuais ou as disposições constantes de
instrumento equivalente.
14.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 03
(três) dias úteis, contados da data de sua convocação.
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14.3.1.
O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido
poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Município de São João do Sabugi/RN.
14.3.2.
Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de
contrato, o Município de São João do Sabugi/RN poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
14.3.3.
A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das penalidades estabelecidas neste edital.
14.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
14.5. O Termo de contrato Anexo VI deste Edital, ou instrumento equivalente,
estabelecerá as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias.
14.6. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus
anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.
14.7. Será designado um Fiscal para o contrato.
14.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do
objeto deste Pregão.
15.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

15.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste edital.
15.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais,
causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem
como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e
demais despesas eventuais, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos
serviços.
15.3. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço
solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes
do(s) Anexo(s) deste edital.
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15.4. Comprovar, quando solicitado, o efetivo recolhimento dos encargos
sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados, relativos à
prestação dos serviços relacionados com o objeto contratado.
15.5. Constitui obrigação da contratada o cumprimento integral das
obrigações e exigências constantes no Termo de Referência e no Contrato,
Anexos I e VI ao presente edital.
16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

16.1. Indicar o Fiscal do Contrato, conforme disposto no art. 67 da Lei nº
8.666/1993.
16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada
16.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços.
16.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades
observadas no serviço prestado.
16.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas,
penalidades quaisquer, débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a
execução do objeto contratado.
17.

DA FISCALIZAÇÃO:

17.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração, especialmente designado pelo Município de
São João do Sabugi/RN, que anotará em registro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
17.2. As regras de fiscalização, recebimento, atesto e pagamento estão
definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento
equivalente.
18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

18.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o contrato, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar
documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
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fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e de contratar com o Município de São João do Sabugi/RN pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus
anexos e das demais cominações legais.
18.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência,
prevista no art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente
18.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após
o encerramento da fase de lances.
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de
inidoneidade.
18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666/1993.
18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado ao Município de São João do Sabugi/RN, observado
o princípio da proporcionalidade.
18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro do
Município de São João do Sabugi/RN.
19.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1. O Município de São João do Sabugi/RN poderá revogar este Pregão por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice
manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e
contraditório.
19.1.1.

A anulação do pregão induz à do contrato.

19.1.2.
A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera
obrigação de indenizar.
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19.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente do Município de São João do Sabugi/RN.
19.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará
na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja
possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da sessão pública do pregão.
19.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
19.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da
documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar
necessário.
19.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo
licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea,
assegurada a ampla defesa.
19.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.8.1.
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão
do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
19.9. O foro da cidade do Município de São João do Sabugi/RN, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e
da aplicação do presente Edital.
19.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a)
Pregoeiro (a), no endereço eletrônico mencionado neste Edital, item 3.5, ou
através do fone (84) 3425-2208.
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19.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida
por conveniência do Município de São João do Sabugi/RN, sem prejuízo do
disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.
19.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br
e
também
na
página
https://transparencia.lemarq.inf.br/menu/?uf=rn&rnp=rnp129.
19.13. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na
Prefeitura Municipal, situada na Av. Honório Maciel, 87 - Centro, São João do
Sabugi/RN, CEP: 59310-000.
20.

ANEXOS:

20.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.1.1.

ANEXO I - Termo de Referência;

20.1.2.

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

20.1.3.

ANEXO III – Minuta de Contrato / Ata de Registro de Preços.

São João do Sabugi/RN, 05 de abril de 2021.

MARIA ROSA ARAUJO DE MEDEIROS
Pregoeira Oficial
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto Registro de Preços de
materiais odontológicos para atender às necessidades do Município de São João
do Sabugi/RN.
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
ACIDO FOSFORICO 37% 10ML C/3
1 SERINGAS

UNI

QUANT

V. UNIT.

V. TOTAL

PCT

200

5,13

1026,00

ADESIVO ADAPTER SINGLE BONDE
2 3M FR 8ML

FR

200

144,00

28800,00

3 ADESIVO AMBAR

FR

200

41,60

8320,00

4 AGUA OXIGENADA 10V

UNI

30

6,36

190,80

CX

200

36,37

7274,00

PCT

200

3,17

634,00

CX

200

163,00

32600,00

CX

200

58,00

11600,00

UNI

200

7,60

1520,00

AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL
5 30G CURTA C/100
ALGODAO HIDROFILO EM ROLO PCT
6 500GR
ANESTESICO
ARTICAINA
C/50
7 TUBETES
ANESTESICO COM VASO NOVOCOL
8 C/50
9 ANESTESICO TOPICO GEL
ANTISSEPTICO
10 MENTA+FLUOR 1LT

BUCAL
FR

200

16,07

3214,00

11 BABADOR DESCARTAVEL C/100

PCT

200

16,03

3206,00

12 BROCA 1012

UNI

150

2,60

390,00

13 BROCA 1014

UNI

150

2,60

390,00

14 BROCA 1015

UNI

80

2,60

208,00

15 BROCA 1016

UNI

80

2,60

208,00

16 BROCA Nº 3118F

UNI

150

2,60

390,00

17 BROCA Nº 3118FF

UNI

150

2,60

390,00

18 BROCA TIPO SHOFU CIRCULAR

UNI

40

11,80

472,00

19 BROCA TIPO SHOFU EM CHAMAS

UNI

40

11,80

472,00

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA
20 TRIPLO DE REFRIGERAÇÃO

UNI

4

539,33

2157,32

CANETA
DE
BAIXA
ROTAÇÃO,
21 MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO

UNI

4

703,34

2813,36

22 CAPSULA DE AMALGAMA CX C/50

CX

60

77,25

4635,00

23 CIMENTO CIRURGICO EM PO

UNI

100

20,35

2035,00

24 CLOREXIDINA 0,2% COM 1L
DIGLUCONATO DE CLOREDIXINA
25 0,12%

UNI

200

12,30

2460,00

FR

120

22,60

2712,00
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26 ESCOVA CA RETA PLANA

UNI

300

2,30

690,00

27 ESPONJA HEMOSTOP

CX

200

50,80

10160,00

28 EUGENOL 20ML

UNI

20

13,53

270,60

FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO 3.0
29 SEDA COM 24 AG 1/2

CX

140

41,23

5772,20

30 FIO DE SUTURA 100M
FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL
31 0,5MM

UNI

40

2,63

105,20

UNI

140

1,65

231,00

32 FIXADOR

FR

200

16,37

3274,00

33 FORMOCRESOL

UNI

60

7,23

433,80

34 HEMASTOP

UNI

140

38,98

5457,20

35 HIDROXIDO DE CALCIO PA

FR

20

6,25

125,00

36 HIDRO-C

CX

140

25,08

3511,20

37 IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO

UNI

200

58,00

11600,00

38 IRM PO E LIQUIDO
KIT BROCAS P/ ACABAMENTO EM
39 RESINA

UNI

20

71,83

1436,60

KIT

140

44,35

6209,00

40 MICROAPLICADOR DESCARTAVEL G

PCT

60

14,50

870,00

41 MICROAPLICADOR DESCARTAVEL M

PCT

60

14,50

870,00

42 MICROAPLICADOR DESCARTAVEL P

PCT

60

14,50

870,00

OLEO LUBRIFICANTE P/ ALTA E BAIXA
43 ROTACAO

FR

80

26,93

2154,40

44 PAPEL ARTICULADOR

CX

320

2,57

822,40

45 PASTA POLIMENTO DE RESINA

UNI

180

29,03

5225,40

46 PORTA ALMAGAMA PLASTICO

UNI

4

15,55

62,20

47 RESINA FLUIDA (ADESIVO) 3M
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR
48 A2 Z100
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR
49 A3 Z100
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW
50 A1
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW
51 A2
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW
52 A3

UNI

240

123,00

29520,00

UNI

120

52,00

6240,00

UNI

140

37,67

5273,80

UNI

60

21,33

1279,80

UNI

60

21,33

1279,80

UNI

60

21,33

1279,80

53 REVELADOR
SUGADOR
54 DESCARTAVEL

FR

200

17,63

3526,00

PCT

200

6,60

1320,00

UNI

20

21,00

420,00

ODONTOLOGICO

55 VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE
VALOR GLOBAL R$

228.406,88

2. JUSTIFICATIVA
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2.1 - A necessidade de realização de licitação decorre da obrigação do ente
municipal de prover as unidades de saúde dos insumos necessários para o
atendimento de saúde bucal básica.
2.2 - Por tais motivos considera-se que esta contratação se enquadra nos
pressupostos exigidos no Decreto nº 7.892, que regula a adoção do Sistema de
Registro de Preços, tendo em vista que no presente caso há necessidade de
contratações frequentes, de entregas parceladas dos produtos, não sendo
possível também precisar o quantitativo a ser demandado pela Administração.
3. VALIDADE DOS PRODUTOS E DA GARANTIA
3.1 - O prazo de validade dos produtos cotados deverá estar por ocasião da
entrega com vigência plena assegurada pelos fabricantes; ficando a licitante
vencedora adjudicatária, independentemente de ser ou não o fabricante,
responsável por efetuar a substituição dos produtos que apresentarem prazo de
validade vencido, defeitos de fabricação ou divergências com as especificações
fornecidas no ato da entrega ao Município, sem qualquer ônus adicional.
4. PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
4.1 - O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura.
4.2 - Os produtos deverão ser entregues diretamente à unidade administrativa
requisitante ou outro local por ela designado, formalmente, em até 05 (cinco)
dias, após o recebimento do pedido/ordem de compras, sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis.
4.3 - A empresa poderá receber a ordem de compras por fax, e-mail ou através
de recebimento direto.
4.4 - Caso sejam identificados problemas e/ou discrepâncias em relação às
especificações exigidas, a licitante vencedora adjudicatária deverá substituir o(s)
produto(s) imediatamente.
5. TIPO DE LICITAÇÃO
5.1 - A licitação deverá ser feita na modalidade de Pregão do tipo menor preço
por item, conforme disposto no art. 4°, Inciso X, da Lei n° 10.520/2002.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora adjudicatária às
dependências da unidade administrativa, para a entrega dos produtos.
6.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da licitante vencedora qualquer irregularidade no
fornecimento dos produtos.
6.3 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento
dos produtos.
6.4 - Solicitar a substituição dos produtos com defeitos ou especificações
discrepantes às exigidas neste procedimento.
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6.5 - Atestar a(s) Nota(s) Fiscal (is) correspondente(s), por intermédio do servidor
designado para esse fim.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como: salários; seguros de
acidente; taxas. Impostos e contribuições; indenizações; e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.
7.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município
quando nas suas dependências, porém sem qualquer vínculo empregatício com
esta.
7.3 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às
dependências da Prefeitura Municipal e/ou das unidades administrativas.
7.4 - Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto
das unidades administrativas do Município, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do Município.
7.5 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos produtos ou a
outros bens de propriedade do Município, quando esses tenham sido
ocasionados por seus funcionários durante a entrega do material.
7.6 - Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde
que praticada por seus funcionários nas dependências da Prefeitura e/ou das
unidades administrativas.
7.7 - Fornecer os produtos de acordo com as especificações exigidas e
constantes da proposta de preços apresentada.
7.8 - Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os produtos que
forem considerados inadequados ou defeituosos pelo servidor responsável pelo
seu recebimento.
7.9 - Apresentar, sempre que solicitados, documentos que comprovem a
procedência dos produtos fornecidos.
7.10 - Comunicar ao Gestor qualquer anormalidade de caráter urgente referente
ao fornecimento dos produtos e prestar os esclarecimentos julgados
necessários.
7.11 - Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
8.1 - O fornecimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado pelo
Secretário Municipal ordenador da despesa, gestor do contrato ou outro servidor
designado para substituí-lo, que anotará em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Av. Honorio Maciel, 87, Centro, São J. do Sabugi – CEP: 59310-000
Fone: (84) 3425-2208 – email: licitacoes.sjs@gmail.com
CNPJ: 08.095.960/0001-94

8.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para
adoção das medidas convenientes.
8.3 - No caso de gestor do contrato o mesmo deverá ser designado por meio de
Portaria expedida pelo Gabinete da Prefeita;
8.4 - O gestor do contrato formalmente designado, no exercício de seu mister,
deverá observar, no mínimo, as seguintes determinações:
a) Adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por
parâmetro os resultados previstos neste Termo e no contrato. As decisões e
providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser encaminhadas,
de imediato, a seus superiores para a adoção das medidas pertinentes, que
tomará as providências para que se aplique as sanções previstas na lei e no
contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua
omissão;
b) Abrir pasta específica, preferencialmente em meio eletrônico, para
fiscalização e acompanhamento do contrato a fim de facilitar o arquivamento dos
documentos exigidos para esse fim;
c) Alimentar o Sistema de Gestão Contratual, ou equivalente, relativo ao
acompanhamento e fiscalização do contrato, especialmente, as ocorrências
identificadas no exercício do seu mister;
d) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e solicitar à autoridade superior imediata, sempre que
necessário, as medidas necessárias à não solução de continuidade da prestação
do serviço;
e) Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o substitua, todas
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
f) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica,
observando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
g) Ao constatar a necessidade de acréscimo, deve ser elaborado PAD – Pedido
de Autorização de Despesa para verificação da disponibilidade orçamentária e
autorização prévia;
h) Comunicar à unidade técnica, formalmente, e em tempo hábil, irregularidades
cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada;
i) Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao
contrato sob sua responsabilidade;
j) Informar à unidade de programação orçamentária e financeira, até 10 de
dezembro de cada ano, as obrigações financeiras não liquidadas no exercício,
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de
empenho à conta de restos a pagar;
k) Manter sob sua guarda arquivos de cópias, preferencialmente em meio
digitalizado, do Contrato em vigor e suas alterações, do respectivo Termo de
Referência, bem assim dos demais documentos imprescindíveis ao bom
desempenho do seu mister;
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l) Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os
estabelecidos no contrato;
m) Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas neste Termo
de Referência, devendo comunicar à empresa por escrito o descumprimento das
mesmas;
n) Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos e metas
previamente estabelecidos, para efeito de glosa e aplicação de penalidade, se
for o caso.
9. DO RECEBIMENTO
9.1 - O recebimento dos produtos deverá ser atestado formalmente pelo servidor
designado pelo Gestor para esse fim.
10. DO PAGAMENTO
10.1 - O pagamento será efetuado à Contratada de acordo com a ordem
cronológica de pagamentos em até 30 (trinta) dias, contados da data do atesto,
conforme alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho
de 1993 e efetuado pelo setor financeiro, por processo legal, após a emissão das
Notas Fiscais/Faturas (em duas vias), fazendo menção a este processo, o qual
será pago através de através de cheque nominativo em favor da ADJUCATÁRIA,
após a apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem
ser encaminhadas à tesouraria através da secretaria municipal ordenadora da
despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das Certidões de
Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal, INSS e
FGTS com os prazos de validade devidamente atualizados, mediante protocolo
de solicitação de cobrança no setor contábil devidamente numerada.
10.2 - Caso deseje receber o pagamento por meio de depósito/transferência, a
empresa deverá fornecer o nome do banco, o número de sua conta bancária e
a respectiva Agência.
10.3 - O MSJS/RN fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no
ato da entrega e aceitação do material fornecido pela ADJUDICATÁRIA, durante
o mês, estes não estiverem em ótimo estado de conservação e consumo, bem
assim de acordo com as especificações estipuladas neste Edital;
10.4 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que
devidamente regularizados.
10.5 - No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à Contratada, para as correções
solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
10.6 - Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento
da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências
relativas à execução do contrato ou a documentação apresentada, a respectiva
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cobrança perante a unidade administrativa contratante será tornada sem efeito,
com a consequente exclusão da lista classificatória de credores.
10.7 - O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da
regularização das falhas e/ou, caso seja necessário, da emissão de novo
documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem dos prazos de
liquidação e pagamentos oponíveis à unidade administrativa contratante.
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária, prevista na Lei Orçamentária Anual do Município de São João do
Sabugi/RN
para
o
exercício
financeiro
de
2021,
a
saber:
09.10.301.0009.0140.2118-33.90.30,
09.10.301.0009.0043.2028-33.90.30,
09.10.301.0009.0123.2020-33.90.30,
09.10.301.0009.0047.2056-33.90.30,
09.10.301.0009.0136.2073-33.90.30,
09.10.301.0009.0030.2019-33.90.30,
09.10.305.0009.0049.2021-33.90.30.
12. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
12.1 - Os produtos somente serão aceitos se estiverem plenamente de acordo
com as especificações apresentadas na proposta de preços, consequentemente
exigidas pelo edital deste procedimento licitatório e seus anexos, e deverão ser
entregues, em até 05 (cinco) dias, após o recebimento da ordem de compras.
12.2 - Todas as despesas e providências decorrentes do transporte seguro, bem
como quaisquer outras que se fizerem necessárias, serão de exclusiva
responsabilidade das empresas licitantes, não cabendo ao Município.
13. DO PREÇO ESTIMADO
13.1 - O valor total estimado para aquisição dos produtos pesquisados estará
discriminado no referido procedimento licitatório; valor este levantado por meio
de pesquisas realizadas junto ao mercado, pelo Município.
14. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
14.1 - Este Termo de Referência foi elaborado pelo servidor abaixo assinado, no
uso das suas atribuições legais e profissionais, estando em consonância com as
disposições legais e nominativas aplicáveis.
São João do Sabugi/RN, 05 de abril de 2021.

MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
NOME DE FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
CEP:
E-MAIL:
TELEFONE:
FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE:
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
Nº DA AGÊNCIA:
ITENS

DESCRIÇÃO

MARCA

QUANT

UNI

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

1.
TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE:
1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM
MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS
FISCAIS,
SOCIAIS,
TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIOS
E
COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS
ADEQUADAS.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3. PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA
(ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES,
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO JOÃO DO
SABUGI/RN, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ
TERCEIRO GRAU.
5. QUE
O
PRAZO
DE
INICIO
DA
ENTREGA
DOS
EQUIPAMENTOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO
COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A
CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA
ORDEM DE SERVIÇO/ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO
SIMILAR DIRETAMENTE AO ORGÃO SOLICITANTE.
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LOCAL E DATA
_____________________________________
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS: SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM
COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR
ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU
AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS
OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO III
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, inscrito no CNPJ sob o nº
08.095.960/0001-94,
neste
ato
representado
por
..............................................................................................................................,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a
empresa .............................................................................................................,
doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, e de acordo com as
formalidades constantes do Processo/MSJS/RN nº .........../..........., referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO nº .........../..........., com fundamento legal na Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de
2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, Decreto Federal nº
7.892/2013 e Decreto Municipal nº 6.376/2017, aplicando-se subsidiariamente,
no que couber, a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações
e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE
CONTRATADA
para
possível
aquisição
de
.......................................................................................,
devidamente
quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no
Pregão Eletrônico nº .........../..........., a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de
Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento
deste instrumento.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a
firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a
utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições.
1.4 - Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas
condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade até 12 (doze)
meses, cujo termo inicial será a data de sua publicação, permanecendo em vigor
os mesmos preços e condições observados no Pregão Eletrônico nº
.........../............
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de São João do
Sabugi/RN, como órgão gerenciador, respeitadas as disposições legais vigentes,
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poderão também integrar extraordinariamente, outras Prefeituras, Câmaras
Municipais e órgãos conveniados.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R$ _________________,
conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela
PROMITENTE CONTRATADA no Pregão Eletrônico nº .........../...........,
reproduzidos na planilha em anexo.
4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade
desta Ata.
4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93,
o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.
4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do prestador, o mesmo
deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a
composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o
Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas
de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo
Federal.
4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já
contratadas ou empenhadas, conforme art. 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931
de 19 de setembro de 2001.
4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual
diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da
realização deste certame licitatório.
4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada
em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
4.8 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será
efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, por processo
legal, após a emissão das Notas Fiscais/Faturas (em duas vias), fazendo
menção a este PREGÃO ELETRÔNICO nº .........../..........., o qual será pago
através de através de cheque nominativo em favor da ADJUCATÁRIA, após da
apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser
encaminhadas a Tesouraria através da Secretaria Municipal ordenadora da
despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das Certidões de
Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal e FGTS
com os prazos de validade devidamente atualizados.
4.8.1 – Caso deseje receber o pagamento por meio de depósito/transferência, a
empresa deverá fornecer o nome do Banco, o número de sua conta bancária e
a respectiva Agência.
4.8.2 – Ao MSJS/RN fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no
ato da entrega e aceitação do material fornecido pela ADJUDICATÁRIA, durante
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o mês, estes não estiverem em ótimo estado de conservação e consumo, bem
assim de acordo com as especificações estipuladas neste Edital;
4.8.3 – O pagamento obedecerá a estrita ordem cronológica de exigibilidade do
crédito decorrente do cumprimento de obrigação executada de acordo com a lei
e com o instrumento contratual, em conformidade com as disposições da
Resolução nº 021/2017-TCE/RN, de 06 de setembro de 2017.
4.8.4 – No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à Contratada, para as correções
solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser
convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do
objeto licitado.
5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela
assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo prestador da
Nota de Empenho/Ordem de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho
correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido,
sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no
Edital do Pregão Eletrônico nº .........../...........
5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os
órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a
documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota
de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras
transcrições.
CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO
6.1 - A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada no local designado
pelo Município de São João do Sabugi/RN, sem quaisquer ônus adicionais para
a contratante, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transporte,
carga e descarga, seguro de transporte dos veículos até o local de entrega, bem
como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que
incidam sobre os bens, no prazo máximo de 03 (três) dias depois do recebimento
da solicitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente
cancelada quando o prestador descumprir as condições da mesma, não retirar
a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando
este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse
público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
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7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços
registrados e o prestador, mediante requerimento devidamente comprovado pela
Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão
gerenciador poderá revogar o registro do prestador, convocando os demais
prestadores visando igual oportunidade de negociação.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar
a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do referido objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com o Município de São João do Sabugi/RN pelo prazo de 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão Eletrônico
nº .........../........... e no contrato e das demais cominações legais, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no MSJS/RN e, no
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades,
garantidas a prévia defesa:
I - Advertência;
II - Caso o material licitado não seja executado no prazo e nas condições nele
estipuladas, exceto por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pelo
MSJS/RN, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de um por cento (1%)
sobre o valor total da Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), até que
seja corrigida a falta apontada pelo MSJS/RN;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o
MSJS/RN, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme a autoridade
competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição,
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir o
MSJS/RN pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior;
V - A penalidade estabelecida no inciso IV é de competência exclusiva da Sra.
Prefeita Municipal de São João do Sabugi/RN, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo
a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
VI - O valor da multa referida no inciso II desta Cláusula será descontado de
qualquer fatura ou crédito existente no Município de São João do Sabugi/RN em
favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário;
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VII - A critério da Administração, as sanções previstas nos incisos I, III e IV desta
Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II desta
Cláusula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.2.1 - As sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula poderão também
ser aplicadas à Contratada quando, em razão dos compromissos assumidos:
a) seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenação criminal
definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; ou
b) praticar(em) ilícito(s) demonstrando não possuir idoneidade de contratar cm a
Administração Pública. Neste caso, o termo inicial para a incidência de multa
será a data fixada para o adimplemento e o termo final, até o máximo de 10 (dez)
dias.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº .........../........... e a
proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.
CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1 - Fica eleito o foro da cidade de São João do Sabugi/RN, como competente
para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de
Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São João do Sabugi/RN, ....... de ........................ de 20............

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
SABUGI/RN
ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Promitente Contratante
TESTEMUNHAS:
1ª:.............................................................

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Promitente Contratado(a)
2ª:..............................................................
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