ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Francisco Dantas - PMFD
CNPJ 08.148.439/0001-78
________________________________________________________
Rua da Matriz, 36 - Centro | Francisco Dantas | CEP: 59.902-000 | E-mail: pmfd@brisanet.com.br

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(ESPECIFICAÇÕES; QUANTIDADES E UNIDADES)
- OBJETO: Contratação dos serviços de exames laboratóriais juntos a Secretária de Saúde de
Francisco Dantas., a ver:

Item

Material/Serviço

1

3288 - ACIDO URICO Exame de sangue (ou de urina) para avaliar os
níveis de ácido úrico no organismo.
5621 - AMILASE
5622 - ANTI-RO
5623 - ASLO
5624 - ABO+ RH
5625 - ANTI-HCV
5626 - ANTI-HBC
5627 - ANTICOAGULANTE
3301 - ANTI-DNA Usados para o diagnóstico de lupus sistêmico.
5629 - ANTI MUSCULO LISO
3294 - ALBUMINA Exames gerais do fígado.
5630 - ANTI-TIREOGLOBULINA
5631 - ANTI-LA
5632 - ANTI SM
263 - EXAME ANTI TPO
5633 - ANTI ENDOMISIO
5634 - ANTI MITOCONDRIA
5635 - ANDROSTENEDIONA
3299 - ALFA-FETOPROTEINA O exame laboratorial mais comumente
utilizado em pacientes com suspeita de ... sérica de alfa-fetoproteína
(AFP).
5636 - ANTI CARDIOLIPINA
5637 - BIOPSIA SIMPLES
5638 - BETA HCG
3308 - BILIRRUBINA Exame Laboratorial
5639 - B2 GLICOPROTEINA
3309 - CALCIO Exame Laboratorial
3311 - CEA Exame Laboratorial
5640 - CHAGAS
5641 - COAGULOGRAMA I
5642 - COAGULOGRAMA II

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Unid.
medida
MTS

Qtd
licitada
600

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MTS
UN
MTS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MTS

300
100
300
300
100
100
50
60
60
240
300
240
200
240
120
120
120
120

UN
UN
UN
MTS
UN
MTS
MTS
UN
UN
UN

120
100
360
360
240
360
240
120
360
360
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

5643 - COLESTEROL TOTTAL
5645 - COLESTEROL E FRAÇÕES
5646 - COOMBS INDIRETO E DIRETO
3316 - CREATININA lExame Laboratorial
5647 - CITOMEGALOVIRUS
5648 - CPK
5649 - CK-MB
5651 - CULTURA DE URINA
5652 - CALCIO NA URINA DE 24 HS
5653 - CLEARENCE DE CREATININA
5654 - CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO
5656 - CALCIO IÔNICO
5657 - CULTURA DE OROFARINGE
3315 - CORTISOL lExame Laboratorial
5658 - CA 125
5659 - CA 15.3
5660 - CH 50
5661 - C3
5662 - C4
5663 - DENGUE IGG E IGM
5664 - DHEA
5665 - DHEA (SULFATO)
5666 - DNA TRIO
5667 - DOENÇA DE LYNE IGG E IGM
3322 - ESTRADIOL lExame Laboratorial
3323 - ESTRIOL lExame Laboratorial
5668 - ESTRONA
3320 - EAS lExame Laboratorial
3319 - EPF lExame Laboratorial
5669 - EPF SERIADO
5670 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA
3321 - ERITROGRAMA lExame Laboratorial
5671 - EPSTEI BAAR IGG IGM
5672 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA
3327 - FERRO lExame Laboratorial
3326 - FERRITINA lExame Laboratorial
5673 - FOSFATASE ALCALINA
3325 - FATOR REUMATOIDE lExame Laboratorial
3324 - FAN lExame Laboratorial
3329 - FSH Exame Laboratorial.
3229 - EXAME FOSFORO
5674 - FIBRINOGENIO
5675 - FATOR III
5676 - FATOR IX
5677 - GLICO-HEMOGLOBINA

UN
UN
UN
MTS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MTS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MTS
MTS
UN
MTS
MTS
UN
UN
MTS
UN
UN
MTS
MTS
UN
MTS
MTS
MTS
UN
UN
UN
UN
UN

1.000
500
60
600
120
120
120
120
120
100
100
60
60
100
60
60
60
60
60
100
120
120
100
60
480
480
480
600
600
240
100
240
120
100
240
240
120
120
120
240
240
100
100
100
240
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

5678 - GAMA GT
3331 - GLICOSE Exame Laboratorial.
3332 - GLICOSE PÓS PANDRIAL Exame Laboratorial.
3336 - HEMOGRAMA Exame Laboratorial.
5679 - HVA IGG E IGM
3335 - HEMOGLOBINA GLICOSILADA Exame Laboratorial.
5680 - HBSAG
5681 - HOMOCISTEINA
5682 - HIV 1 E 2
5683 - HTLV
3333 - HDL Exame Laboratorial.
5684 - HLAB 27
5685 - H. PYLORI IGG E IGM
5686 - IGE TOTAL
5687 - IGF1
5688 - IGFBP3
5689 - IGE PARA DICLOFENACO
5690 - IGE PARA DIPIRONA
5691 - IGE PARA PENICILINA
5692 - IGE POEIRA
5693 - IGE LEITE
5694 - IGE OVO
5695 - IGE TRIGO
5696 - IGA
5697 - IGM
5698 - IGG
5699 - INR
5700 - IGE ESPECIFICO
5701 - IST
5702 - IMUNOCOMPLEXO CIRCULANTE
3338 - LEUCOGRAMA Exame Laboratorial.
3337 - LDL Exame Laboratorial.
3317 - LDH lExame Laboratorial
5703 - LACTATO
3339 - LH Exame Laboratorial.
5704 - LIPASE
5705 - MUCOPROTEINAS
3340 - MAGNESIO Exame Laboratorial.
3313 - PLAQUETAS Exame Laboratorial
3346 - PROGESTERONA Exame Laboratorial.
5706 - PROCLATINA
5707 - PROTEINAS E FRAÇÕES
5708 - PSA
3349 - PSA TOTAL E LIVRE Exame Laboratorial.
5709 - PEPTIDEO C

UN
MTS
MTS
MTS
UN
MTS
UN
UN
UN
UN
MTS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MTS
MTS
MTS
UN
MTS
UN
UN
MTS
MTS
MTS
UN
UN
UN
MTS
UN

360
1.000
500
1.000
100
360
200
100
200
100
360
100
100
120
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
240
100
100
120
210
260
160
100
240
100
120
240
600
600
600
600
360
240
100
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

5710 - PCR ULTRASENSIVEL
5711 - PROTEINA C REATIVA
5712 - PROTEINURIA 24 HS
3344 - PESQUISA DE SAGUE OCULTO NAS FEZES Exame
Laboratorial.
3345 - POTÁSSIO Exame Laboratorial.
5713 - PTH
3314 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS lExame Laboratorial
3351 - SODIO Exame Laboratorial.
5714 - SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA
5715 - TESTOSTERONA TOTAL
5716 - TESTOSTERONA LIVRE
5717 - TS
5718 - TC
5719 - TIREOGLOBULINA
5720 - TROPONINA
3359 - TGO Exame Laboratorial.
3360 - TGP Exame Laboratorial.
5721 - TRANSGLUTAMINASE IGA, IGM, IGG
3354 - TSH Exame Laboratorial.
5722 - TSH TRAB
5723 - T3 LIVRE
5724 - T3 TOTAL
3353 - T4 LIVRE Exame Laboratorial.
5725 - T4 TOTAL
3355 - TAP Exame Laboratorial.
5726 - TTPA
3361 - TRIGLICERIDES Exame Laboratorial.
3362 - URÉIA Exame Laboratorial.
3363 - UROCULTURA Exame Laboratorial.
5727 - VITAMINA B12
3364 - VDRL Exame Laboratorial.
3365 - VSH Exame Laboratorial.
5728 - 17 OH PROGESTERONA
5729 - WAALER ROSE

UN
UN
UN
MTS

100
240
240
180

MTS
UN
MTS
MTS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MTS
MTS
UN
MTS
UN
UN
UN
MTS
UN
MTS
UN
MTS
MTS
MTS
UN
MTS
MTS
UN
UN

240
120
100
180
120
120
120
360
360
240
100
600
600
100
360
100
100
480
480
480
360
360
1.000
1.000
360
360
600
500
100
180
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO(MODELO)
(Inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº. 10.520 de 17/07/02 )

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Francisco Dantas.
PregãoN° 02/2017 PP
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao
Pregoeiro da Município de Francisco Dantas que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação
vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº. 02 – Documentos de Habilitação,
em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho
de 2002, para participação no Pregão de 02/2017 PP, que se realizará no dia
__/__/20__, às __:__. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a
qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de
penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos Declarantes.

Localidade, ___ de _________de _______

_______________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal,
com comprovação de poderes para tal investidura.

Observações:
- Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. (Fora do
Envelope);
- Este documento deve ser emitido em papel timbrado da empresa
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ANEXO III
CARTA DE CREDENCIAMENTO (Modelo)

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Francisco Dantas
Pregão Nº 02/2017 PP
Objeto: Contratação dos serviços de exames laboratóriais juntos a
Secretária de Saúde de Francisco Dantas.

Na qualidade de responsável legal pela empresa __________________,
inscrita no CNPJ sob o nº. _________________ credenciamos o
Sr.___________________________, portador da carteira de identidade nº.
________________ e do CPF(MF) nº. _______________, para nos
representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas,
lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da representada.

Localidade, ___ de _________de _______

____________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante copia do
contrato social ou
procuração pública ou particular (com firma reconhecida em cartório da pessoa
jurídica) poderes para tal investidura.
Observações:
- Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. (Fora do
Envelope);
- Este documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (Modelo)

Pregão Nº 02/2017 PP
Prefeitura Municipal de Francisco Dantas.

_____________________________________________ (razão social da
empresa),
CNPJ
nº
____________________,
sediada
a
__________________________ (endereço completo), DECLARA, sob as
penas da lei, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr(a).
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
____________ e do CPF nº _____________________, que, até a presente
data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no procedimento
licitatório em referência, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar
quaisquer ocorrências posteriores.

Local e data: __________________

________________________________
Assinatura do Representante Legal
Nome
CPF e RG.
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ANEXO V
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS (Minuta)
Sr. Pregoeiro,
Seguindo os ditames editalícios, apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços
para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 PP, conforme a seguir
relacionados, discriminados de acordo com ANEXO I, do Edital:

1. Valor total da proposta: R$ __________ (_______________).
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s),
estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes,
seguros e etc.
4. Prazo de entrega/conclusão do serviço: EM ATÉ ___ (____) DIAS
CORRIDOS,
contado a partir do recebimento da Ordem de Compra.
5. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco
_____________, Nº ________, Agência _______, e o nosso telefone para
contato é __________, fax _________ e email.
6. Todos os itens fornecidos que apresentarem defeitos de qualquer
natureza que impeça a sua regular utilização enquanto estiverem na garantia,
deverão ser feitas suas substituições, sem custo adicionais, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos, após a comunicação deste Órgão à empresa
fornecedora do produto.
7. Demais informações exigidas no edital e seus anexos: (indicar,
quando for o caso) Estamos de acordo com as demais condições do edital e
seus anexos.
Atenciosamente,
_____/_____, ____de ____________de ____.
Diretor ou representante legal – RG/CPF
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DE MENOR (Modelo)

____________________________________,
inscrito
no
CNPJ
n.º
_______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
___________________________, portador(a) do CPF n.º ________________,
DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal de 1988, e pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
(
) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condição de aprendiz.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observação:
- Este documento deve ser emitido em papel timbrado da empresa
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A N E X O VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
A empresa ______________________________ inscrita no CNPJ nº
______________________, sediada (endereço completo) _______________,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ______________,
portador(a) da Carteira de Identidade n°___________ e do CPF
_____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art.
3°, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma.
______________, _____ de ____________ de ____.
______________________________________
(nome e número da identidade do declarante)
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RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL
Pregão N° 02/2017 PP
Prefeitura Municipal de Francisco Dantas
PROCESSO Nº: 020102/2017
OBJETO: Contratação dos serviços de exames laboratóriais juntos a Secretária de Saúde de
Francisco Dantas.
Empresa:______________________________________________________________________
Pessoa para Contato____________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________________
Cidade: _______________________________________ Estado: _________________________
Telefone: _______________________
Fax:____________________________
E-mail:________________________________________________________________________
CNPJ: __________________________
Recebemos da Equipe de Pregão a cópia do Pregão Presencial acima identificado e os respectivos
anexos.
____________, ______ de __________________ de ____.
__________________________________________
Carimbo/Assinatura

(Preencher com letra legível e encaminhar para o e-mail: comissaopmfd@hotmail.com, para que possamos
enviar informações posteriores, caso seja necessário).
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 PP
OBJETO: Contratação dos serviços de exames laboratóriais juntos a Secretária de Saúde de
Francisco Dantas.
Tipo de Licitação: Menor preço
Forma de Julgamento: Por item
Regência: Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93 e alterações.
Data e horário da abertura dos envelopes: 20/01/2017 ás 09H:00MIN
Local de apresentação e abertura dos envelopes: Sala da CPL - Prefeitura Muncipal de Francisco
Dantas, Rua Costinha Fernandes, nº 202, centro, Francisco Dantas/RN, CEP 59.908-000
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO DANTAS/RN, em conformidade com a legislação e normas pertinentes,
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, sob a modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, dispondo no presente Edital as condições de sua realização.
1 DO OBJETO
A presente Licitação tem por objeto Contratação dos serviços de exames laboratóriais juntos a Secretária
de Saúde de Francisco Dantas..
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência na contratação em igualdade de condições, nos termos do art. 15,
parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.3 A presente despesa tem por justificativa o planejamento de atividades da Prefeitura Municipal
de Francisco Dantas que contempla tarefas diversas, de complexidade variada, e visa atender às
demandas das Secretarias a ela vinculadas. Fundamenta-se a contratação de serviço de
alimentação e buffet eventual às necessidades do cumprimento das competências da Secretaria
Municipais da Prefeitura Municipal de Francisco Dantas.
2 DA APRESENTAÇÃO
2.1 No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua equipe de apoio
inicialmente, receberão os envelopes contendo as “Propostas” e os “Documentos de Habilitação”, em
envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte
identificação:
PREFEITURA DE FRANCISCO DANTAS/RN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 PP
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA DE FRANCISCO DANTAS/RN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 PP
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL:
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CNPJ:
ENDEREÇO/CEP:
TELEFONE/FAX:

CNPJ:
ENDEREÇO/CEP:
TELEFONE/FAX:

3 CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
3.1 Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da Lei,
para os fins do objeto pleiteado.
3.2 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente Licitação, de mais de uma
empresa.
3.3 Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um representante de cada
proponente.
3.4 A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a
indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente.
3.4.1 O CREDENCIAMENTO far-se-á por meio de:
a) Instrumento público de procuração e documento de identificação do representante com foto; ou
b) Instrumento particular (procuração ou carta de credenciamento, conforme modelo Anexo III) com
firma reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social (a cópia
poderá ser simples se estiver acompanhada dos originais para autenticação na sessão), e documento de
identificação com foto do representante; ou
c) Em sendo sócio Administrador, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social (a cópia poderá ser simples se
estiver acompanhada dos originais para autenticação na sessão), no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado de documento
de identificação com foto.
3.4.2 Os documentos apresentados nos subitens de 3.4.1, alíneas “a”, “b” e “c” deverão ser originais, ou, se
a proponente preferir apresentá-los em fotocópia, a mesma deverá estar autenticada (ou acompanhada
pelo original para possível autenticação em sessão pelo pregoeiro).
3.4.3 Segue modelo de carta de Credenciamento (Anexo III).

3.4.4 Dentre os documentos que viram fora dos envelopes, será cobrado um comprovante de deposito na conta da
Comissão de licitações para custo de reprodução gráfica. Valor estabelecido pelo pregoeiro de R$ 40,00 (quarenta reais).
(BANCO DO BRASIL, CONTA: 28.383-5, AGÊNCIA: 1109-6)
3.4.5 Será cobrado fora dos envelopes, recibo comprovando a retirada do edital, que será fornecido depois da
comprovação de deposito.
3.5 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, sob pena de não ter
seus envelopes acessados, Declaração de Habilitação assinada por pessoa autorizada no estatuto,
contrato social, requerimento de empresário ou procuração, dando ciência de que a empresa licitante
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital (modelo Anexo II).
Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não possui regularidade fiscal na
data da sessão, a mesma deverá constar nesta Declaração que atende aos requisitos necessários à
habilitação, com exceção da regularidade fiscal.
3.6 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, para comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: Certidão expedida pela Junta Comercial, na
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forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) ou, em se
tratando de Sociedade Simples, deverá apresentar Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP.
3.7 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes,
desde que devidamente credenciados.
3.8 Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de
constituição, e estrangeiras que não funcionem no país.
3.9 Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que
descentralizados;
b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;
c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Francisco Dantas;
d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Francisco Dantas;
4 DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos
indicados nos subitens a seguir:
a) emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente assinada pelo responsável da empresa representada e preferencialmente
em 01 (uma) via.
b) conter Razão Social completa e CNPJ da licitante. Havendo matriz ou filial sediadas no Estado do
Rio Grande do Norte o Município dará preferência pela emissão de nota fiscal por aquela aqui sediada.
4.2 A proposta de preços da licitante deverá conter OBRIGATORIAMENTE, além dos dados
apresentados no termo de referência, o VALOR UNITÁRIO dos itens cotados não podendo
ultrapassar os valores unitários máximos previstos pela Administração Municipal, sob pena de
desclassificação da licitante na forma de julgamento deste Edital.
4.2.1 Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com no máximo 2 (duas) casas
decimais após a vírgula, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser
fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação. No caso de
licitante cooperativa, deverá estar incluso no preço o INSS que deverá ser pago pelo Município, conforme
determinado pelo art. 22, inciso IV da lei 8.212/91 e alterações realizadas pela lei 9.876/99.
4.2.2 No preço cotado por item, já estarão incluídos todos os descontos oferecidos pela proponente.
Parágrafo Único - Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do
Pregoeiro, solicita-se às licitantes que apresentem suas propostas conforme o termo de referência.
4.3 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para a entrega dos
envelopes.
4.4 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante EXAMINOU
CRITERIOSAMENTE OS DOCUMENTOS DESTE EDITAL, SEUS ANEXOS e que os produtos que foram
cotados apresentam todas as características e especificações mínimas exigidas no termo de referência,
conforme ANEXO I do Edital.
4.5 A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, das
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condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
4.6 A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.
4.7 Deverá conter dentro do envelope da proposta também:
4.7.1 Comprovação de Capacitação Técnico-Operacional de aptidão para desempenho de atividade meio,
pertinente e compatível com o objeto da licitação, demonstrada através de no mínino 01 (um)
ATESTADO, acompanhado de no mínimo (01) uma nota fiscal, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, sendo estes com firma reconhecida, demonstrando que a proponente já
forneceu/executou produtos/materiais/serviços similares ou equivalentes, na forma do disposto no inciso II
do caput do Artigo 30 e o seu Parágrafo 1°, da Lei 8.666/93, obedecendo ao seguinte:
OBS.: Os licitantes que já forneceram ao Município de Francisco Dantas têm o
item anterior substituído por Declaração fornecida por setor competente desta Edilidade.
5 DA HABILITAÇÃO
5.1 A proponente deverá apresentar o envelope nº 02 "HABILITAÇÃO", em 1 (uma) via contendo os
seguintes documentos:
5.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica:
5.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
5.1.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, ou;
5.1.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercício, ou;
5.1.1.4 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.
5.1.1.5 Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante;
5.1.1.6 Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que a licitante tenha em seus atos constitutivos/objeto
social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.
OBS: Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos constantes da cláusula quinta,
sub-itens 5.1.1.1 à 5.1.1.4 na fase de Credenciamento, a mesma fica dispensada de apresentá-lo na
fase de Habilitação.
5.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
5.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com data de emissão não
superior a 60 (sessenta) dias.
5.1.2.2 Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da
União - Conjunta; com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar
expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.
5.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60
(sessenta) dias, quando não
constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.
5.1.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão não superior a 60
(sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.
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5.1.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando
a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.
5.1.2.6 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
5.1.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a
180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de
validade. (Lei 12.440/2011).
Observação: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.
5.1.3 Relaticos à Qualificação Econômico-Financeira
5.1.3.1 Certidão de Falência e/ou Recuperação Judicial
5.1.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no
período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- publicados em Diário Oficial;
- publicados em jornal de grande circulação;
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
2) sociedades limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente;
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":
- Empresas estabelecidas no regime do Simples Nacional, estão desobrigadas da
apresentação de balanço, desde que apresentem declaração de optante.
4) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante;
5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
5.1.4 Licitantes cadastradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Francisco Dantas - PMFD
CNPJ 08.148.439/0001-78
________________________________________________________
Rua da Matriz, 36 - Centro | Francisco Dantas | CEP: 59.902-000 | E-mail: pmfd@brisanet.com.br

5.1.4.1 As licitantes regularmente cadastradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, as quais terão
suas condições de habilitação verificadas pela Comissão de Licitação, ou que apresentarem Certificado de
Registro Cadastral da Prefeitura deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a
seguir:
a) declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fato impeditivo da
habilitação (exigida apenas em caso positivo, conforme Anexo III, deste Edital);
b) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999), conforme Anexo VI.
c) documentos listados nos itens 5.1.2 e 5.1.3 deste edital.
OBSERVAÇÃO
A) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados
conforme a sequencia acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou, se preferir,
deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da
imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e
passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório.
B) Os documentos somente poderão ser autenticados por servidor, do Departamento de Compras e
Licitações da Administração Pública Municipal de Francisco Dantas – RN, até 01 (um) dia útil antes
da sessão de abertura de envelopes.
C) Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.
5.2 O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da Licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.
5.3 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da licitante, sendo
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida
para a habilitação.
5.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.
6 CONDIÇÕES GERAIS
6.1 Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão ser
entregues a Comissão de Licitação, situada a Rua Costinha Fernandes, 210 – Centro – Francisco
Dantas/RN, em dias úteis, no horário de expediente.
6.2 Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de acordo
com a legislação vigente.
6.3 Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.
6.4 Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital.
6.5 O Edital encontra-se disponível para retirada na Comissão de Licitação de Francisco Dantas/RN cujas
informações poderão ser obtidas em dias úteis, no horário de expediente, através do telefone: (84) 3379
0051; ou por e-mail: cplpmfd2014@outlook.com.
7 DA ABERTURA E JULGAMENTO
7.1 No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão
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em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente participante, procedendo como
adiante indicado.
7.2 Realizar-se-á o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na
comprovação de que possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos
os demais atos inerentes ao certame, conforme Cláusula Terceira do presente Edital.
7.2.1 A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para
atuar no certame, impedirá o mesmo de praticar atos em nome da licitante, ficando impedido inclusive de
ofertar lances verbais e recorrer dos atos praticados na sessão, lavrando-se em ata o ocorrido.
7.3 Deverão ser apresentadas, ainda, a Declaração para Habilitação e a comprovação de que a licitante
é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso) enquadrada na forma da Lei
Complementar 123/2006, sob pena de ser desconsiderada tal condição.
7.3.1 Somente serão acessados os envelopes de proposta de preços das empresas que apresentarem a
Declaração de Habilitação em conformidade com o item 3.5 do Edital, ou modelo do ANEXO V.
a) se a declaração for assinada por procurador, acompanhada da cópia autenticada da procuração pública.
Se a procuração for particular apresentar cópia autenticada da procuração particular com firma
reconhecida, juntamente com a cópia autenticada do estatuto, contrato social ou requerimento de
empresário.
b) se a declaração for assinada pelo administrador da empresa apresentar cópia autenticada do estatuto,
contrato social ou requerimento de empresário.
7.3.3 A falta da declaração de Habilitação impede o acesso ao envelope de proposta de preços da licitante,
podendo caso o representante na sessão tenha poderes, assinar a Declaração de Habilitação na fase de
Credenciamento.
7.4 Após o Credenciamento, abrir-se-ão os envelopes n.º 1 "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas que
entregaram os envelopes até o dia e horário indicados aprazados no Edital.
7.4.1 O pregoeiro e a equipe de apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as proponentes os
documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificação do conteúdo do envelope n.º 1, em
conformidade com as exigências contidas neste Edital.
7.4.2 O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta de Menor preço Por item e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento)
relativamente à proposta de preço de menor valor; ou classificará as 3 (três) propostas de preços de menor
valor apresentadas pelas proponentes, quando não ocorrer pelo menos 3 (três) ofertas no intervalo de 10%
(dez por cento), excetuadas aquelas propostas que estão superiores ao valor máximo estipulado no edital.
7.4.3 Às proponentes classificadas, conforme subitem anterior, será dada oportunidade para disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço.
7.4.3.1 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na
ordem decrescente de preços.
7.4.3.2 Fica a cargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais,
podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e outro).
7.4.3.3 O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances.
7.4.3.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
7.4.3.5 A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação preferencial da
proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de oferta.
7.4.3.6 Dos lances ofertados não caberá retratação.
7.4.3.7 A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, será

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Francisco Dantas - PMFD
CNPJ 08.148.439/0001-78
________________________________________________________
Rua da Matriz, 36 - Centro | Francisco Dantas | CEP: 59.902-000 | E-mail: pmfd@brisanet.com.br

excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, para efeito de
ordenação das propostas.
7.4.4 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro fará a classificação pela ordem crescente dos preços
apresentados.
7.4.5 Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço/lance não foi apresentado por
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro verificará o eventual empate legal das
propostas, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45
daquele Diploma Legal.
7.4.6. Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:
I - a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a
verificação da regularidade fiscal (na forma dos itens anteriores), será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
II - não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do parágrafo
2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.4.7. O prazo para apresentação de nova proposta será de imediatamente após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão do direito de inovar em seu preço (art. 45, parágrafo 3º da LC 123/2006).
7.4.8 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 123/2006, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.4.9 Será assegurado, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
7.4.10 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada das propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
7.4.11 Será desclassificada a proponente que:
a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;
b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas dos
demais proponentes;
c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis ou que ultrapassem o valor máximo unitário,
estipulado no Edital (artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002).
7.4.12 Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a licitante
deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da planilha
pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc...) que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
7.4.13 Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo a
Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias,
com base nas exigências constantes neste Edital.
7.4.14 Verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o
Pregoeiro abrirá o seu envelope de habilitação. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar
123/2006, o Pregoeiro adotará o seguinte procedimento:
a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o
atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que
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apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;
b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:
b.1. o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou
b.2. o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação
fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, para, no prazo de 2
(dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado proceder a regularização
da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
7.4.15 Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2. acima, o licitante Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de
sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei,
isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.
7.4.16 Regularizada a habilitação fiscal pela licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a
mesma será declarada vencedora do certame.
7.4.17 Caso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a
penalidade de que trata o item “Das sanções administrativas” deste Edital, e retomando a licitação na forma
do item 7.4.5 ou 7.4.8.
7.5 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
7.5.1. Será julgada inabilitada a proponente que:
a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital,
b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.
7.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora,
proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de
interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na
decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos
motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram
intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias
consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais - razões de recursos do
recorrente - art. 4º XVIII (3 dias consecutivos), proporcionando-se a todos, vista imediata do processo no
Departamento de Compras.
7.7. A ausência do representante da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública
caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer.
7.7.1 A ausência de representante com poderes para representar a empresa, impedirá a licitante de
manifestar intenção de recurso.
7.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que,
ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e a(s) licitante(s)
presente(s).
7.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
7.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
7.11. A presente licitação para os efeitos de julgamento será do tipo "MENOR PREÇO" considerando-se o
Menor preço Por item para fins da escolha mais vantajosa para a municipalidade.
8 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS
8.1 Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou
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jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão Presencial, aplicando-se neles
subsidiariamente as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93.
8.1.1 Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas.
8.2 Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo,
manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar memoriais no prazo
de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. As razões e as contrarrazões de
recurso deverão ser enviadas aos cuidados do Pregoeiro.
8.3 A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão Presencial, bem como a não entrega
das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso.
8.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.
8.5 Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela
proponente.
8.6 Os recursos e as contrarrazões, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e
protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, localizado na sede da Prefeitura, situada à
Rua Costinha Fernandes, 210 – Centro – Francisco Dantas/RN, em dias úteis, no horário de expediente, a
qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.
8.7 É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a
tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento, poderá o Pregoeiro ou, se for o
caso, a Autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes.
9. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
9.1. Quando não houver recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao particular cuja proposta for
considerada mais vantajosa à administração, por força do art. 4º, inc. XX, da Lei 10.520/2002.
9.2. Constatada a regularidade do feito, a adequação do objeto licitado e, sobretudo, a vantagem das
condições finais estipuladas, o Ilmo. Senhor Prefeito Municipal homologará a presente licitação.
9.3. No caso do licitante vencedor não apresentar situação regular no ato das solicitações, sem prejuízo
das sanções cabíveis, serão convocados os licitantes remanescentes na seguinte ordem:
a) As empresas que, na sessão do Pregão, assinaram participaram nas mesmas condições do primeiro
colocado;
b) Na ausência de empresas nas condições da alínea anterior, quando convocadas, respeitando-se a
ordem de classificação.
10. DA CONTRATAÇÃO:
10.1 Constam minuata da Ata de Registro de Ppreços e Edital as condições e a forma de pagamento, as
sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, integrando este Edital.
10.2 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
publicação.
10.3. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos serviços, avaliará o mercado
constantemente e poderá rever os preços a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado.
10.4. No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço
registrado, e mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
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proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época - equação econômico-financeira), sendo
frustrada a negociação entre as partes, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido.
10.4.1. Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão
de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era
imprevisível no momento da licitação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pelo Fornecedor
(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
10.4.2. As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômicofinanceiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art.
15, parágrafo 2º da lei 8.666/93 (publicação trimestral dos preços registrados).
10.5. A contratação com os fornecedores será formalizada por instrumento contratual, autorização de
compra ou nota de empenho de despesa, observando-se o disposto no art. 62 da lei 8.666/93.
10.5.1 O fornecedor poderá ser convocado para assinar a Ata de Sistema de Registro de Preços, devendo
o fornecedor firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da notificação (via e-mail, correio
ou fax).
11. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
11.1 Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade da municipalidade, que procederá à
solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação.
11.2 Após efetuada a solicitação, os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 24 horas, e nas
condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, em dias úteis e horário de expediente, nos
endereços a serem determinados pelos órgãos requerentes, todos dentro do território do município.
11.2.1 Em casos de urgência e/ou emergência poderá ser solicitada a prestação dos serviços em dias e
horários diferentes dos convencionados como úteis e de expediente.
11.3. No ato da entrega dos serviços a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente
às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com a especificação
exigida;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e a consequente aceitação.
11.5 O recebimento da pretação dos serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos.
11.6. Caso os serviços sejam recusados, a pretadora dos serviços deverá refazer os serviços, iniciando os
mesmos em até 24 (vinte e quatro) horas após a notificação, sem qualquer ônus para o Município.
12. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
12.1 A inexecução total ou parcial das obrigações da empresa enseja a aplicação das penalidades
previstas no edital ou Contrato, inclusive multa no valor de até 20% do Contrato firmado entre as partes.
12.2 A licitante será responsável por eventuais danos havidos em decorrência dos serviços prestados,
provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a
indenizar a terceiros e/ou a Administração pelo prejuízo causado.
12.4 No caso de acréscimo contratual em até 25%(vinte e cinco por cento) do quantitativo total estimado de
cada item, fica o fornecedor obrigado a aceitar o acréscimo.
13 DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota
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Fiscal/Fatura devidamente datada e assinada por responsável do setor requerente, e mediante entrega de
relatório discriminado dos serviços executados, devidamente aprovado por responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato.
13.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá comprovar a regularidade perante todos os órgão que
expedide CNDs.
13.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
13.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
13.5 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será
atualizado monetariamente, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por
cento) ao ano, pro rata die.
13.6 As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta dos recursos
especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias, existentes nas
dotações previstas no orçamento municipal.
13.6 Recursos para pagamento - dotações orçamentárias: 241 - 3 . 8001 . 10 . 122 . 11 . 2.54 . 0 . 339039

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 Às proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta,
deixarem de entregar, ou apresentarem documentação falsa exigida no Edital, comportarem-se de modo
inidôneo ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem
prejuízo da reparação dos danos causados ao Município pelo infrator:
a) advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta apresentada pela proponente;
c) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco)
anos consecutivos.
14.2 Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta apresentada em caso
de não-regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.
15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
15.2 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação.
15.2.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
vencedora, a rescisão do Contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.3 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
15.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, firmando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
normal na Prefeitura Municipal.
15.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, promover
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diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
15.6 As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
15.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
15.8 As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e
a segurança da contratação.
15.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.
15.10 A participação da proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.
15.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.
15.12 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e Anexos, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro através do e-mail cplpmfd2014@outlook.com ou por
escrito e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, da Prefeitura, situada na Rua
Costinha Fernandes, 210 - Centro na cidade de Francisco Dantas/RN, em dias úteis, no horário de
expediente.
15.13 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes
nas Leis citadas no preâmbulo deste Edital.
15.14 A presente Licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação.
15.15 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o
local da realização do certame, ou seja, o foro da Comarca de Pau dos Ferros/RN.
15.16 Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze)
minutos do horário previsto para a entrega dos envelopes nº 01 e 02 e da documentação de
Credenciamento.
15.17 São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO I – Termo de Referência;
b)ANEXO II - Minuta de modelo da proposta de preços;
c)ANEXO III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;
d)ANEXO IV - Modelo Declaração Referente ao Trabalho de Menor
e)ANEXO V - Modelo de Declaração de Habilitação
f)ANEXO VI - Modelo de Carta de Credenciamento
g)ANEXO VII - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
h)ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços
Francisco Dantas/RN, 03/01/2017.
ELGIANO GOMES DE FARIAS
Pregoeiro

