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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais 

 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz/RN – 
CEP - 59575-000 

Telefone: (84) 3279-4912 
 

 
OFICIO Nº 049/2011 – SEMPAF   Extremoz/RN, 08 de julho 
de 2011. 
 
CIRCULAR A TODAS AS SECRETARIAS 
 
 
REF.: Competências da Secretaria de Planejamento, 
Administração e Finanças 
 
  
De ofício dou conhecimento a todas as Secretarias das 
competências da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças, com fulcro nas Leis 557/2009, 645/ 
2011, onde uma cria a estrutura, a outra faz a junção de 
Secretarias com nova nomenclatura.  
 
Compete a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças:  
 
Lei 645/ 2011 - Art. 3° 
I-Articular e orientar a modernização e a reforma da 
Administração Municipal;  
II-Coordenar as atividades do sistema municipal de recursos 
materiais, de patrimônio, de recursos humanos e de 
assistência ao servidor público;  
III-Promover o cadastro, a lotação e a movimentação de 
servidores;  
IV-Instaurar processo disciplinar para apurar irregularidade no 
serviço público;  
V-Realizar avaliação do desempenho dos servidores 
municipais;  
VI-Promover a lotação e relotação de servidores, no interesse 
da melhoria dos serviços públicos;  
VII-Instaurar processo objetivando a realização de concurso 
público para provimento de cargos;  
VIII-Promover a capacitação de recursos humanos;  

IX-Promover a elaboração, controle e acompanhamento da 
folha de pagamento de pessoal;  
X-Proceder à gestão e o controle financeiro dos recursos 
orçamentários, expedição de ordens de pagamento e 
liquidação da despesa;  
XI-Promover a execução contábil;  
XII-Instaurar o processo referente a licitação pública;  
XIII-Instaurar processo referente a acumulação de cargos;  
XIV-Instaurar procedimento administrativa referente à 
progressão funcional de servidores públicos. 
XV- Formular e acompanhar a execução de planos, 
programas e projetos de interesse da Administração 
Municipal;  
XVI- Elaborar, em articulação com os órgãos municipais, a 
proposta orçamentária do Município e acompanhar a sua 
execução;  
XVII- Elaborar, em articulação com os órgãos municipais, os 
Planos Plurianuais Anuais – PPA a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LOA, acompanhando as respectivas 
execuções;  
XVIII- Acompanhar a execução de convênios firmados pelo 
Município;  
XIX- Preparar e apresentar ao Prefeito as prestações de 
contas relativas a cada exercício financeiro;  
XX-Exercer o controle dos gastos públicos.  

  
Confortando Vossas Excelências, que este Secretário quando 
do seu ofício não agirá na anomia, servindo o presente para 
que não paire qualquer dúvida nas ações da Secretaria, assim 
como não gere o sentimento de invasão de competência, para 
não vir a causar conflitos de Ordem da competência do ato 
praticado. 
 
Finalizando, este Secretário sempre agirá inconcusso. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Antonio Lisboa Gameleira 
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e 

Finanças 
 

LICITAÇÃO

Que não podemos fugir das amarras da Lei, a pretexto de 
buscar agilidade e eficiência, na coisa pública só o que a lei 
autoriza, com a transparência que a sociedade clama. 
De ofício abre o Procedimento Administrativo de criar o Livro 
de Ocorrências no Setor de Planejamento e Administração, 
referente a procedimentos de pagamento de pessoal, 
compras, fornecimento de material e prestação de serviços.  
                                    
RESOLVE: 
 
Art. 1°. Os Gerentes da Secretaria farão constar as 
ocorrências, quando detectado em fatos no Livro de 
Ocorrência que ficará no Setor de Processos. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ   

PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2011 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Extremoz, torna 

público que a empresa A.P. De Medeiros - ME, inscrita no 

CNPJ/MF, sob o nº 70.155.130/0001-89, impetrou recurso 

administrativo contra a decisão do pregoeiro,  referente ao 

pregão presencial Nº012/2011, cujo o objeto é contratação de 

empresa especializada para aquisição parcelada de cestas 

básicas, no município de Extremoz/RN. Comunica ainda que o 

processo licitatório está disponível para os interessados na 

sala de licitações, sede da prefeitura municipal de extremoz, 
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endereço: Rua Cap. José da Penha, S/N, Centro. No horário 

de 08:30 às 12:30 horas.  

Thiago Rogério de Melo Jácome. 

Pregoeiro 

 

SAAE 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE 
EXTREMOZ – RN - SAAE 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2011 
TIPO – MENOR PREÇO 

 
De ordem da Senhora Diretora Presidente do SAAE do 
Município de Extremoz/RN, senhora MICHELINE GOMES DE 
LIRA MACHADO, brasileira, casada, administradora, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 912.600.194-20, o Pregoeiro e a sua 
Equipe de Apoio, designados pela Portaria 005/2011, de 01 
de junho de 2011, torna público, para conhecimento dos 
interessados que receberá os envelopes de Propostas e 
Documentos, para o objeto, no local, endereço e horários 
abaixo indicados, através de processo licitatório na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela 
Lei nº: 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações 
posteriores, doravante denominada simplesmente Lei nº: 
8.666/93, com o estabelecido neste instrumento e seus 
anexos, com o contido no Processo Administrativo e demais 
legislações e normas aplicáveis. 
 
SESSÃO PÚBLICA 
 
20 DE JULHO DE 2011 
09:00 HORAS 
RUA ANTONIO CABRAL DE BRITO S/N – CENTRO – 
EXTREMOZ. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1  A presente licitação tem como objeto a contratação de 
interessado capacitado para a realização de Consultoria 
Empresarial, Capacitação e Treinamento e Pesquisas e 
Diagnósticos Organizacionais para o SAAE do Município de 
Extremoz/RN, tudo conforme anexos, Projeto Básico, os quais 
farão parte integrante deste Edital. 
 
2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 Poderão participar da presente licitação os 
interessados que estejam quites com a fazenda federal, cuja 
comprovação será feita através das certidões negativas da 
Receita Federal, da Dívida Ativa da União, do INSS e do 
FGTS. 
2.2 Não poderão participar deste pregão as pessoas 
interessadas que se encontrem em processo de falência, 
de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; que 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
da Receita Federal; que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
bem como as licitantes que se apresentem constituídas 
na forma de empresas em consórcio. 
 
3 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
3.1 Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do presente pregão, por irregularidade na aplicação da Lei 
10.520/2002 e demais legislação em vigor, devendo protocolar 

o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada, para 
abertura dos envelopes de propostas, devendo o Pregoeiro 
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
(Art. 12, caput, e § 1º do Decreto 3.555/2000). 
3.1.1 Caso seja acolhida à petição contra o ato 
convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
4 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
4.1 Cada licitante deverá apresentar: 
4.1.1 Dois conjuntos de documentos, a saber: de 
Proposta de Preço e de Habilitação. 
4.2 Os documentos relativos à proposta de preço e à 
habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados, 
rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o 
número da licitação e o título do conteúdo, "Proposta de 
Preços" e “Documentos de Habilitação”, na forma a seguir: 

– Envelope contendo a Proposta: 
  ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
  REGÃO PRESENCIAL N° 001/2011. 
  PESSOA FÍSICA/EMPRESA: 
  CNPJ/CPF: 
  DATA DA ABERTURA:  ../../2011. HORA: ..:00 HORAS. 

– Envelope contendo os documentos 
para habilitação: 

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO) 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2011. 
 PESSOA FÍSICA/EMPRESA: 
  CNPJ/CPF: 
  DATA DA ABERTURA: ../../2011. HORA; ..:00 horas. 
 
5 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
5.1 A licitante deverá se apresentar para o 
credenciamento junto ao Pregoeiro, através de um 
representante devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório no 
prazo de até 01 (um) dia anterior a realização da 1° sessão 
pública. 
5.2 Cada licitante credenciará apenas um 
representante, que será o único admitido a intervir nas fases 
do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e 
efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
5.3 Por credenciamento entende-se a apresentação 
conjunta dos seguintes documentos: 

I.DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE; 
II.PROCURAÇÃO QUE COMPROVE A OUTORGA 

DE PODERES, na forma da lei, PARA 
FORMULAR OFERTAS E LANCES DE PREÇOS, 
RENUNCIAR A DIREITOS E PRATICAR TODOS 
OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME 
EM NOME DA LICITANTE, ou DOCUMENTO NO 
QUAL ESTEJAM EXPRESSOS PODERES PARA 
EXERCER DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES, 
no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em 
decorrência de tal investidura. 

III.O ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA, a fim 
de verificar-se se o(s) outorgante(s) detém 
poderes de representação da empresa para fins 
licitatórios.  

5.4 CASO A PROCURAÇÃO SEJA PARTICULAR, 
DEVERÁ TER FIRMA RECONHECIDA E ESTAR 
ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
DOS PODERES DO OUTORGANTE. 
5.5 A NÃO APRESENTAÇÃO OU INCORREÇÃO DE 
QUAISQUER DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
IMPEDIRÁ À PARTICIPAÇÃO DA LICITANTE NO 
PRESENTE CERTAME. 
5.6 O representante poderá ser substituído por outro 
devidamente credenciado até que se inicie a sessão do 
certame, ou excepcionalmente por relevante justificativa a ser 
decidida pelo pregoeiro. 
5.7 NÃO SERÁ ADMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE UM 
MESMO REPRESENTANTE PARA MAIS DE UM 
INTERESSADO LICITANTE. 
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5.8 O Pregoeiro pode aceitar cópia não autenticada do 
documento que comprove os poderes institucionais para 
representar a empresa, entendendo-se esse tão somente pelo 
ato constitutivo da empresa, caso a cópia autenticada ou 
original encontre-se dentro do envelope de habilitação ou 
proposta, ficando a validade do ato condicionada a existência 
do documento. 
5.9 Os documentos apresentados para o 
credenciamento serão recebidos para simples análise e 
imediata devolução, a exceção de procurações e cartas de 
credenciamento, os quais serão incorporados aos autos do 
certame. 
 
6 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES 
6.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença 
dos representantes de todas as licitantes e demais pessoas 
que queiram assistir ao ato do Pregoeiro, receberá 
declaração do licitante dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação. Em seguida 
receberá em envelopes distintos devidamente fechados e 
rubricados nos fechos, as propostas de preços e a 
documentação exigida para habilitação das licitantes, vedada 
à remessa postal das propostas. 
6.2 A não-entrega da Declaração exigida neste edital 
implicará o não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos 
envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e 
de Habilitação e, portanto, a não aceitação da participação da 
licitante no certame.  
6.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais 
serão admitidas novas licitantes ao certame. 
6.4 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as 
propostas de preços, sendo realizada sua conferência e 
posterior rubrica por todos os interessados presentes. 
6.5 Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá 
ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, 
ressaltando-se que poderá constar a assinatura da Equipe de 
Apoio, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
6.6 Após a entrega dos envelopes não caberá 
desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
7 DA PROPOSTA 
7.1 A proposta deverá obedecer às especificações deste 
Edital, conforme modelo em anexo, bem como as 
recomendações abaixo: 
7.1.1 As partes licitantes interessadas deverão 
apresentar proposta em duas vias (original e cópia 
legível), em papel timbrado da proponente, redigido em 
português, digitalizado, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, sendo os valores expressos em moeda 
corrente nacional, devendo a última folha ser assinada 
pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, e, as demais, apenas por ele rubricadas. 
7.12 A proposta também deverá obedecer às 
especificações deste Edital, bem como as informações 
abaixo: 

 Cotação de preço em algarismos e por 
extenso, para o fornecimento integral dos serviços. 

 Número do CNPJ/CPF, Razão Social da 
Empresa, Endereço, Banco, Agência e Conta Corrente, 
para fins de pagamento; 

 Dados do seu representante legal, que 
deverá assinar o Contrato, nome, nacionalidade, número 
do CPF, identidade, cargo que ocupa na empresa, 
anexar documentos comprobatórios (Procuração, 
Contrato Social, Aditivos). 

7.2 No caso de discordância entre os valores numéricos e por 
extenso prevalecerão estes últimos. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1 O Pregoeiro informará aos participantes 
presentes quais licitantes apresentaram propostas de 
preço para os objetos da presente licitação. 

8.2  Será desclassificada a proposta que, para sua 
viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não 
estejam previamente autorizados em lei e à disposição de 
todos os concorrentes. 
8.3 Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro 
as partes licitantes que apresentarem a proposta de menor 
preço global. Serão classificadas também as demais 
propostas que estejam com preços superiores em até 10% 
(dez por cento) em relação à de menor preço global, conforme 
disposto no inciso VI do artigo 11 do Decreto n

o
 3.555/00.  

8.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) 
propostas escritas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
8.5 Aos licitantes classificados conforme subitem 8.3 ou 
8.4 será dado a oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, 
através dos seus representantes legais. 
8.6 O Pregoeiro convidará individualmente as partes licitantes 
classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances 
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as 
demais, em ordem decrescente de valor. 
8.6.1 A desistência em apresentar lance verbal, quando 
convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da 
etapa de lances verbais e na manutenção da sua última 
oferta, ou constante na sua proposta original ou do último 
lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas. 
8.7 Caso não se realize lances verbais, serão verificados 
a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 
valor estimado para a contratação.  
8.8 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao 
objeto e os valores apresentados pela proposta classificada em 
primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 
8.9 Sendo aceitável a proposta de menor preço global, 
será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação da parte licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias anteriormente 
declaradas. 
8.10 Constatado o atendimento pleno às exigências do 
edital, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 
8.11 Se a oferta não for aceitável ou se a parte licitante 
não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e 
a ela adjudicado a locação definido no objeto deste Edital e 
seus Anexos. 
8.12 Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.11, o 
pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 
8.13 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais 
propostas originais de preços iguais, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no Edital, será sorteada a 
licitante que primeiro dará lance. Caso ambas as licitantes 
classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente 
persistindo a igualdade de preços será adotado o critério de 
desempate por sorteio na forma do art. 45, § 2º, da Lei 
8.666/93, na própria sessão. 
8.14 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 
prevista no objeto deste Edital e seus anexos. 
8.15 Não será adjudicada proposta de preços com valor 
superior ou inferior a 30% (trinta por cento) do preço de mercado 
constante do termo de referência, salvo se devidamente 
justificado o valor e motivado pelo pregoeiro a decisão pela 
adjudicação. 
8.16 Sempre que tratar-se da possibilidade de adjudicação 
de valor fora da margem determinada no item anterior, está 
realizar-se-á tão somente pela Prefeita Municipal ou sob a sua 
autorização, sob pena de nulidade do ato. 
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9.  DA HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO 
 
9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
Cédula de identidade e CPF do interessado, diretores, 
dirigentes, sócios ou proprietário; 
Ato constitutivo de empresa, em vigor, devidamente registrado 
na forma da lei; 
No caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os 
documentos deverão ser apresentados acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores; 
Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a 
Junta Comercial, da sede ou domicílio da Licitante; 
Contrato Social, no caso de Sociedade Simples, no qual 
determine o administrador em exercício; 
No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, 
acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
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; 
As interessadas ficarão obrigadas a declarar por escrito, sob 
as penas da lei a ocorrência de qualquer fato superveniente 
modificador da situação legal que lhe ensejou a habilitação 
sendo exigido, neste caso, para continuar participando do 
certame a apresentação de nova documentação enunciada na 
Cláusula Nona deste edital, no que couber e a critério da 
Administração; 
Na ocorrência da hipótese prevista na alínea anterior, até 
antes da assinatura da competente Ata, o prosseguimento da 
participação da licitante no presente certame será decidido 
pelo Pregoeiro. 
Certificado de Registro Cadastral – CRC do SAAE do 
Município de Extremoz/RN, emitido em até 01 (um) dia que 
anteceder a sessão de abertura de propostas. 
 
9.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
- Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida 
pelo Município da sede do licitante (Alvará de Localização e 
Funcionamento); 
- Corpo técnico formado por mestres em administração;  
- Cópia da diplomação nas especificações do item anterior; 
- Atestado de capacidade técnica, emitido por Pessoa Jurídica 
de Direito Público ou Privado, concernente a fornecimento 
semelhante, em qualidade e quantidade, ao presente objeto. 
 
9.3  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
1.Quando Pessoa Jurídica: Certidão negativa de falência, 
concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da licitante. 
 
9.4  REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA 
a)Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ), expedido pela Receita Federal; 
b)Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social – INSS; 
c)Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao 
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
d)Certidão Conjunta Negativa da Fazenda Federal e da Dívida 
Ativa da União; 
e)Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou 
Municipal, se houver, da sede da licitante pertinente ao seu 
ramo de atividade; 
f)Para os interessados residentes ou sediados no Estado do 
Rio Grande do Norte: 
I - Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria de 
Tributação do Estado do Rio Grande do Norte; 
II – Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, expedida 
pela Procuradoria Geral do Estado, para as empresas inscritas 
no Rio Grande do Norte. 
a)Para os interessados residentes ou sediados nos demais 
Estados, Certidão Negativa de Débitos emitida pela Secretaria 
de Tributação e da Dívida Ativa do Estado da sede da licitante, 
ou outro documento que o substitua; 
b)Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da 
licitante. 

 
9.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal da licitante, assegurando a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a 
administração, conforme modelo sugerido no Anexo VII. 
b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal 
atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos (C.F., Art. 7º, inciso XXXIII c/c a Lei nº 
9.854/99); 
 
9.6 TODOS OS DOCUMENTOS, INCLUINDO 
DECLARAÇÕES, CERTIDÕES E DOCUMENTOS 
CONTÁBEIS, INCLUSIVE AS TECIDAS PELA LICITANTE, 
SERÃO EXIGIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
9.7 . TODOS OS DOCUMENTOS REFERIDOS NOS ITENS 
ANTERIORES DEVERÃO SER APRESENTADOS, NO 
ORIGINAL OU FOTOCÓPIAS DEVIDAMENTE 
AUTENTICADAS por tabelião de notas ou por funcionário 
responsável pelo cadastro ou eventualmente, por qualquer 
membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação 
em Órgão de Imprensa Oficial, os quais, depois de 
examinados e rubricados pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, 
serão anexados ao processo desta licitação. 
Só serão autenticados documentos por membros da CPL 
até um dia antes da realização da 1ª cessão. 
 
9.8 Não será habilitada à parte licitante que, por 
inadimplência, tenha dado causa a rescisão de Contrato 
anteriormente celebrado com o Poder Público Federal, 
Estadual ou Municipal, ou à qual tenha sido aplicada qualquer 
das penas previstas no art. 87, inciso III ou IV, da Lei 
8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação. 
 
9.9  Os documentos necessários a habilitação deverão ser 
apresentados, obrigatoriamente, da mesma sede, seja esta 
matriz ou filial, quando sua natureza referir-se a localização, 
caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado 
com a sede que apresentou a documentação. 
 
10. DO PREÇO 
10.1 Pelo fornecimento dos serviços, o valor a ser pago 
será o apresentado na proposta final da licitante vencedora, 
aplicado ao efetivo fornecimento dos materiais pela 
contratada. 
10.2  O preço do fornecimento dos serviços será fixo e 
irreajustável pelo período inicial de vigência, de acordo com a 
Lei nº: 8.880/94 e a Lei nº: 9.069/95, assim como, na 
legislação subseqüente e demais disposições legais aplicáveis 
à espécie. 
10.3  Será permitida a repactuação do contrato, desde que 
seja observado o interregno mínimo de um ano a contar da 
data da proposta ou da data do orçamento a que a proposta 
se referir, ou da data da última repactuação, conforme o caso. 
Salvo nos casos de acréscimo de quantidade do serviço, o 
qual ocorrerá através de termo aditivo contratual. 
10.4 Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo 
minucioso e demonstração analítica de cada repactuação, 
quando for o caso, a ser aprovado pela Administração. 
10.5  Observadas as determinações legais aplicáveis, o valor 
pactuado poderá ser revisto a qualquer tempo mediante 
solicitação da Contratada, com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto 
no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº: 8.666/93, e 
observadas as disposições do Edital. 
 
11.   DA VIGÊNCIA 
11.1 O Contrato terá como vigência inicial à data de sua 
assinatura até 31.12.2011, podendo ser prorrogado até o 
limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, 
da Lei 8.666/93. 
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12. DO CONTRATO 
12.1 Será firmado Contrato com a Licitante vencedora, 
conforme minuta anexa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado a partir da intimação do comparecimento 
para celebração do pré-citado contrato, para o fornecimento 
dos objetos desta licitação (art. 62, § 1º da Lei nº 8.666/93). 
 
12.2 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos 
apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de 
base para julgamento, bem como as condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 
 
12.3 O Contrato resultante da presente licitação só terá 
validade e eficácia depois de aprovado pela Diretora 
Presidente do SAAE do Município de Extremos/RN. 
 
12.4 O SAAE do Município de Extremos/RN publicará, em 
meio oficial, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de 
até 20 (vinte) dias, após o quinto dia útil do mês subseqüente, 
da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 
licitação e de seu número de referência (Art. 20, do Decreto 
3.555 de 08/08/2000). 
 
12.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, 
aceitar ou retirar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) 
dias, após a comunicação, sujeitará o licitante perda do direito 
de contratar com o SAAE, e as penalidades estabelecidas nos 
subitens 17.1 e 17.2 deste Edital, podendo ser convidadas a 
assinar o contrato as demais licitantes remanescentes na 
ordem de classificação, em igual prazo, mantendo as mesmas 
condições propostas pela parte licitante vencedora, inclusive 
quanto aos preços. 
 
13.  DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 
de acordo com as cláusulas contratuais e as normas 
enumeradas na Lei 8.666/93, respondendo, cada uma, pelas 
conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 
 
13.2 O fornecimento dos serviços contratados será objeto de 
acompanhamento e fiscalização por um representante da 
Administração deste Órgão, especialmente designado para 
esse fim, pela Diretora Presidente do SAAE de Extremoz, no 
Estado do Rio Grande do Norte, podendo ser realizada 
diretamente a qualquer hora e local pertinente. A Diretora 
Presidente do SAAE de Extremoz pode realizar diretamente a 
fiscalização, independente de delegação para tal atividade. 
 
13.2.1 O representante da Administração anotará, em registro 
próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 
 
13.3 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir e 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções. 
13.4 A Contratada é responsável pelos danos causados 
diretamente á Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
13.5 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, 
assim como, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato. 
 
13.5.1 A inadimplência do contratado, quanto às obrigações 
elencadas no item 13.5, não transfere a Contratante a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato. 
 
13.6 Não é permitido à parte CONTRATADA transferir a 
outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia 
e expressa anuência da CONTRATANTE. 
13.7 É de obrigação da parte CONTRATADA fornecer, sempre 
que solicitado pela Administração do SAAE do Município de 

Extremoz/RN, os comprovantes de quitação das obrigações 
trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais dos seus 
empregados, deixando-os à disposição da contratante, os 
originais ou cópias autenticadas, sem que seja necessário 
prévia justificativa. 
 
14. DO PAGAMENTO 
14.1 O pagamento será mensalmente após a 
comprovação pelo SAAE da execução do serviço, objeto desta 
licitação, e far-se-á em moeda corrente, através de meio legal 
definido pela CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia útil do 
mês subseqüente, após a apresentação da fatura e Nota 
Fiscal, em 02 (duas) vias. 
 
14.2 Mensalmente será enviada ordem de execução dos 
serviços necessitados pelo CONTRATANTE, devendo o 
pagamento supra referido corresponder ao montante 
requisitado ao longo de todo o mês. Dessa forma, pode haver 
mais de uma ordem de serviços em mesmo mês ou nenhuma. 
 
15.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
15.1 A despesa decorrente com a contratação dos objetos 
desta licitação correrá no exercício de 2011 à conta da 
Dotação Orçamentária: 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.122.08.1-001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SAAE 

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

100 FONTE 

 
Todos do Orçamento Geral do SAAE do Município de 
Extremoz/RN, para o exercício corrente, se for o caso, à conta 
das dotações orçamentárias próprias para atender as 
despesas da mesma natureza. 
 
16. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
16.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a 
sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de pleno 
direito, independentemente de aviso ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos art. 77 a 80 da Lei 8.666, de 21/06/93. 
 
17. DAS PENALIDADES 
17.1 A parte licitante que ensejar o retardamento da execução 
do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar 
e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
17.2 A Contratada ficará sujeita, ainda, às seguintes 
penalidades: 
a. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor 
total do Contrato, aplicável por dia de atraso, no caso de 
descumprimento do mesmo; 
 
b. Multa de 2% (dois por cento) do valor total do 
Contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro no caso de reincidência. 
 
17.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
17.4 Se o valor da multa não for pago, será cobrado 
administrativamente e, em caso de descumprimento, será 
descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser 
inscrito como Dívida Ativa da União e cobrado judicialmente. 
 
17.5 O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ao) ser 
recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora do Município de Extremoz, por meio de 
Documento de Arrecadação a ser preenchido de acordo com 
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instruções fornecidas pela Contratante, ou diretamente no 
SAAE, se assim for determinado pelo Contratante. 
 
17.6 As sanções previstas nos itens a) e b) do subitem 17.2, 
deste Edital, poderão ser aplicadas juntamente com a do 
subitem 17.1, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, exaltando os princípios do Contraditório e 
da Ampla Defesa, no prazo de (05) cinco dias úteis. 
 
18  DOS RECURSOS 
18.1 Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, com 
registro em ata da síntese das suas razões, no que lhe será 
concedida o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 
das razões do recurso, na qual poderá juntar-se memoriais, 
ficando as demais partes licitantes, desde logo, intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente (de 
acordo com o art. 4º, Inciso XVIII, da Lei 10.520/2000). 
 
18.1.2  A falta de manifestação imediata e motivada da licitante 
importará na preclusão do direito de recurso. 
 
18.1.3  O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito 
suspensivo. 
 
18.1.4  O acolhimento de recurso importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
18.1.5  A petição poderá ser feita na própria sessão de 
recebimento, e, se oral, será relatada em termo da ata, 
conforme determinado pelo Pregoeiro. 
 
18.1.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Diretora Presidente do SAAE de 
Extremoz/RN, homologará o procedimento licitatório para 
determinar a contratação. 
 
18.2  Dos atos da Administração, decorrente da aplicação da 
Lei no 8.666/93, caberá: 
Recurso, dirigido a Diretora Presidente do SAAE de 
Extremoz/RN, por intermédio do Pregoeiro, interposto no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a 
ser protocolado no endereço referido no subitem 20.7 deste 
Edital, nos casos de: 
a) Anulação ou revogação da licitação; 
b) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 
da Lei no 8.666/93; 
c) Aplicação das penas previstas nos subitens 17.1 e 17.2, 
deste edital; 
d) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou 
do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
18.2.1 O recurso será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente 
informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá 
ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento do recurso pela autoridade superior, sob pena de 
responsabilidade (de acordo com o § 4º, do artigo 109, da Lei 
8.666/93). 
 
18.2.2 A intimação dos atos referidos no subitem 18.2.1, 
excluindo-se a pena de multa de mora, será feita mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
18.3 Os recursos e impugnações interpostos 
intempestivamente não serão recebidos. 
 
19  DA FISCALIZAÇÃO 
19.1 O fornecimento dos serviços terá acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por representante da 
Contratante, com atribuições específicas, que serão 
devidamente designadas pela Diretora Presidente do SAAE 

de Extremoz no Estado do Rio Grande do Norte; (art. 67 da 
Lei nº 8.666/93). 
 
19.2 A Fiscalização é exercida no interesse da Administração; 
não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na 
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
19.3 A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou 
em parte os serviços fornecidos, se em desacordo com as 
cláusulas contratuais. 
 
19.4 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao 
objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
Contratada sem ônus para a Contratante. 
 
20   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 É facultada ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, custeada 
pela parte licitante interessada, destinada a esclarecer ou a 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da documentação de habilitação. 
 
20.2 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários ao fornecimento dos objetos até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 
(art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93), quando houver acréscimo ou 
decréscimo quantitativo da locação licitado, através de aditivo 
contratual. 
 
20.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela 
elaboração e/ou apresentação de documentos relativos ao 
presente Edital, assim como, qualquer outro custo proveniente 
deste ato licitatório. 
 
20.4 A Diretora Presidente do SAAE de Extremoz, no Estado 
do Rio Grande do Norte, poderá revogar a presente licitação 
por interesse pública, assim como, anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 
49, da Lei 8.666/93, não cabendo as licitantes o direito a 
indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do 
artigo 59 desta mesma Lei. 
 
20.5 A participação da licitante implica na aceitação de todos 
os termos do Edital, independentemente de menção diversa 
contida em sua proposta, notadamente com relação à lista de 
preços. 
 
20.6 O pregoeiro poderá desclassificar proponentes por 
ato fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento 
e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove 
qualquer fato que desabone a idoneidade financeira, 
capacidade técnica ou administrativa desses proponentes. 
 
20.7 Quaisquer dúvidas sobre elementos inerentes a 
presente licitação deverão ser objeto de consulta, por escrito, 
ao Pregoeiro, no endereço constante no cabeçalho, até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura do 
Certame, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, 
a todos os interessados. 
 
20.8 O prazo para os interessados prepararem suas 
propostas será de 08 (oito) dias úteis, contados da publicação 
do aviso no Diário Oficial do Município (de acordo com o art. 
11, Inciso III, do Decreto 3.555/2000). 
20.9 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do 
presente edital, será competente o juízo da Comarca de 
Extremoz da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do 
Norte. 
 
20.10 Cópia do Edital e seus Anexos serão fornecidos, no 
horário de 08:00 às 14:00 horas, no endereço constante no 
cabeçalho. 
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20.11 Fazem parte integrante deste edital: 
 
Anexo I - Projeto Básico – Especificações dos serviços a serem contratados; 
Anexo II - Modelo de Declaração de inexistência de impedimento para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 
Anexo III - Minuta de contrato de fornecimento do objeto; 
Anexo IV - Modelo de proposta; 
Anexo V - Modelo de termo de credenciamento; 
Anexo VI - Modelo de declaração de regularidade quanto ao emprego de menor; 
Anexo VII -Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.  

 
 

Extremoz/RN, 01 de julho de 2011. 
 

Antonio Lopes Neto 
Pregoeiro 

 
 
ANEXO I 
 
PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES 
 
1 – OBJETIVO: 
A presente licitação tem como objeto a contratação de 
interessado capacitado para a realização de Consultoria 
Empresarial, Capacitação e Treinamento e Pesquisas e 
Diagnósticos Organizacionais para o SAAE do Município de 
Extremoz/RN, tudo conforme anexos, Projeto Básico, os quais 
farão parte integrante deste Edital. 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UN
D 

QTD 

01 Levantamento de Informações Hor
as 

60 

02 Produção de Relatório Hor
as 

10 

03 Construção do Plano de Ação/Inicio 
da Implantação do Plano de Ação 

Hor
as 

26 

 
Valor estimado do referido projeto é de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais). 
 
ASSESSORIA EMPRESARIAL 
Objetivo:  
Levantamento de informações para produção de relatórios e 
implantação do plano de ação com reuniões de 
monitoramento no período de julho a dezembro de 2011. 
Etapas:  
a) Levantamento de informações através de entrevistas com 
os funcionários do SAAE; 
b) Analises das informações para desenvolvimento do plano 
de ação; 
c) Construção do plano de ação; 
d) Reuniões mensais de monitoria do plano de ação. 
Meta:  
Impulsionar o desenvolvimento da instituição através de 
resultados obtidos no desenvolvimento das ações de trabalho. 
 
2- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
A licitação da contratação de pessoa jurídica, para a 
aquisição dos serviços específicos acima referidos, 
encontra sua fundamentação legal na Lei 10.520, de 
17/07/2002, no Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000 e 
no Decreto nº 2.271, de 07 de junho de 1997, publicado no 
Diário Oficial da União de 08.07.97, Lei 8.666, de 22 de 
junho de 1993 e demais legislações pertinentes. 
 
3-DA VIGÊNCIA: 
O prazo estimado para contratação deverá ser da data de 
assinatura até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 
prorrogado, por períodos de até 12 meses, com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, mediante Termo Aditivo, desde que 
demonstrado o interesse público e a critério da Contratante, 

até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o previsto nos 
termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. 
 
Extremoz/RN, 01 de julho de 2011. 
 
 

Antonio Lopes Neto 
Pregoeiro 

 
ANEXO II 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
Ao 

SAAE do Município de Extremoz/RN 
) PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011. 
 
   Declaramos para os devidos fins de direito e sob as 
penalidades cabíveis, a inexistência de impedimento para 
licitar ou contratar com a Administração Pública do 
Município de Extremoz. 
 
   . . . . . . . . . ,  . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 2011.  
 
________________________________________  
(Nome,  RG,  Função ou Cargo e Assinatura do  
Representante Legal  ou do Procurador)  
 
a)ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, 
CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E MUNICIPAL, QUANDO 
HOUVER 
 
 

a) b)ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM DUAS 
VIAS 
 
 
ANEXO III 

 
MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATAÇÃO DE INTERESSADO CAPACITADO PARA A 
REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E PESQUISAS E 
DIAGNÓSTICOS ORGANIZACIONAIS, CELEBRADO 
ENTRE O SAAE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ E 
_______________ CPF/CNPJ: ________, PREGÃO 
PRESENCIAL 001/2011. 
 
Aos ...... (..) dias do mês de ....... do ano dois mil e onze, no 
edifício sede do SAAE de Extremoz/RN, instalado na Rua 
Antonio Cabral de Brito S/N Centro – Extremoz/RN - CEP: 
59575-000, de um lado, o SAAE do Município de Extremoz, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda n° 08.451.643/0001-63, por intermédio 
de sua Diretora Presidente, Senhora MICHELINE GOMES DE 
LIRA MACHADO, brasileira, casada, administradora, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 912.600.194-20 e RG nº 
1.380.647/SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Do 
Marinheiro – 7794 – Cidade Satélite – Natal/RN, no uso das 
suas atribuições constitucionais, e em seqüência, designada 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, 
................................, CPF/CNPJ. nº ........../0001-.., 
estabelecida na cidade de............, na ............., ...., ..............., 
CEP. ...... -..., que apresentou os documentos exigidos por lei, 
neste ato representada por seu ...................., Sr. 
......................., CPF nº ...........-.., RG. nº ......... – SSP/RN, em 
conformidade com cópia do Contrato Social anexo ao 
Processo Administrativo nº 001/2011, e daqui por diante 
denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo 
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e avençado, e celebram, por força do presente instrumento, 
elaborado de acordo com Minuta examinada pela Assessoria 
Jurídica do SAAE do Município de Extremoz, ex-vi do disposto 
no Parágrafo Único, do artigo 38, da Lei 8.666, de 21 de 
Junho de 1993, e autorizado por despacho da Diretora 
Presidente do SAAE de Extremoz, em conformidade com o 
disposto no artigo 61 da Lei nº 8.666/93, exarado no 
Processo nº 001/2011, cujo objeto é a contratação de 
interessado capacitado para a realização de Consultoria 
Empresarial, Capacitação e Treinamento e Pesquisas e 
Diagnósticos Organizacionais para o SAAE do Município de 
Extremoz/RN, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, 
e mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Em decorrência da adjudicação que lhe foi feita, em 
conformidade com o Pregão nº 001/2011, a CONTRATADA 
obriga-se ao fornecimento dos serviços infra descritos ao 
SAAE do Município Extremoz, no Estado do Rio Grande do 
Norte. 
 

 
ASSESSORIA EMPRESARIAL 
 
Objetivo:  
Levantamento de informações para produção de relatórios e 
implantação do plano de ação com reuniões de 
monitoramento no período de julho a dezembro de 2011; 
 
Etapas:  
a) Levantamento de informações através de entrevistas com 
os funcionários do SAAE; 
b) Analises das informações para desenvolvimento do plano 
de ação; 
c) Construção do plano de ação; 
d) Reuniões mensais de monitoria do plano de ação; 
Meta:  
Impulsionar o desenvolvimento da instituição através de 
resultados obtidos no desenvolvimento das ações de trabalho; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA DOCUMENTAÇÃO 
PROCESSUAL 
 
Obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às 
disposições constantes dos documentos adiante enumerados, 
que integram o Processo nº 001/2011 e que, 
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar deste mesmo Instrumento, no que não o 
contrariarem: 
 
a) Pregão Presencial n° 001/2011 de 01 de julho de 2011 do 
SAAE do Município de Extremoz, no Rio Grande do Norte; 
b) Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela 
CONTRATADA em ..... de  ...................... de 2011; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA LICITAÇÃO 
 
O fornecimento dos serviços foi objeto de licitação, de acordo 
com o disposto na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, publicada no 
Diário Oficial da União em 18/07/2002 e Decreto nº 3555, de 
08.08.2000 e demais legislações pertinentes, sob a 
modalidade de Pregão, conforme Edital constante, do 
Processo nº 001/2011, mencionado na alínea "a" do 

Parágrafo Primeiro desta Cláusula, cujo aviso foi publicado 
nos murais desta Prefeitura e no Diário Oficial do Município de 
Extremoz, com antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 
O presente contrato terá sua vigência inicial a partir da data de 
sua assinatura até 31.12.2011, podendo ser prorrogado, por 
períodos de até 12 meses, com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração, mediante 
Termo Aditivo, desde que demonstrado o interesse público e a 
critério da Contratante, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
conforme o previsto nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – DO ACRÉSCIMO OU REDUÇÃO 

 
Fica expressamente prevista a possibilidade de acréscimo ou 
redução de quantidade do objeto do contrato fornecido, de 
acordo com o interesse público, através de termo aditivo, 
respeitado o limite do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA  
 
A CONTRATADA obrigar-se-á: 

 
a) Manter quando do fornecimento dos serviços objeto da 
presente licitação, profissionais capacitados, devidamente 
trajados; 
b) Fornecer os serviços contratados, objeto deste 
instrumento, com presteza e diligência, dentro dos melhores 
índices de padrão e qualidade, respeitando as especificações 
técnicas e padrões existentes, especialmente as normas éticas e 
profissionais geridas pelo órgão competente. 
c) Dar total garantia quanto à qualidade dos serviços ora 
contratados, bem como efetuar a substituição imediata, e 
totalmente às suas expensas, de qualquer serviço executado 
comprovadamente fora das especificações técnicas deste 
edital, dos padrões normais de qualidades, com defeito ou fora 
das especificações legais existentes, portanto, fora das 
especificações técnicas e padrões de qualidade; 
d) Responder isoladamente pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do disposto no artigo 71 
da Lei Federal 8666/93 e suas alterações; 
e) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos 
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, 
na execução do contrato, bem como, por aqueles que venham 
a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses; 
f) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de 
todos os recursos humanos necessários para tanto, de acordo 
com a demanda ora contratada; 
g) Acatar as requisições de entrega dos serviços objeto deste 
contrato, através de ordem de execução, obedecendo aos 
prazos legais e estipulados pelo SAAE para cada demanda 
encaminhada; 
h) Entregar Certidões com todas as obrigações 
previdenciárias e tributárias quitadas. 
i) Emitir nota fiscal e recibo. 
j) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento 
dos serviços CONTRATADOS, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 
k) Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos 
serviços CONTRATADOS, e efetuá-los de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE; 
l) Arcar com todas as despesas necessárias ao correto 
fornecimento dos serviços; 
m) Agir segundo as diretrizes da CONTRATANTE e legislação 
pertinente; 
n) Cumprir horários e periodicidade, para o fornecimento dos 
serviços conforme definido pela CONTRATANTE; 
o) Atender aos chamados extraordinários, em caso de 
necessidade, respeitada a legislação trabalhista; 
p) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, bem como 
ao responsável pelo fornecimento dos serviços, qualquer 

ITE
M 

DESCRIMINAÇÃO UND QTD 

01 Levantamento de Informações Hora
s 

60 

02 Produção de Relatório Hora
s 

10 

03 Construção do Plano de Ação/Inicio da 
Implantação do Plano de Ação 

Hora
s 

26 
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anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 
que sejam adotadas providências necessárias; 
q) Garantir o perfeito funcionamento de todos os sistemas a 
que se refere o objeto desta licitação; 
r) Todo serviço a ser fornecido deverá ser submetido à 
apreciação da Administração quanto à sua qualidade e 
conformidade à especificação do edital, assim como todo 
aquele que for substituído deverá ser submetido ao mesmo 
procedimento; 
s) Atender a CONTRATANTE em caráter de emergência, aos 
sábados, domingos e feriados, e em horário noturno nos dias 
úteis, conforme as necessidades requeridas; 
t) Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 
u) Os serviços que apresentarem diagnóstico de eventuais 
vícios ou defeitos deverão ser corrigidos imediatamente; 
v) Não subcontratar, ceder, ou transferir total ou parcialmente 
suas obrigações CONTRATUAIS, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 
 
A CONTRATANTE obrigar-se-á : 
 
I - Administrar diretamente o fornecimento do serviço, 
especificamente, através da emissão de ordem de 
fornecimento e de fiscalização; 
II - Efetuar os pagamentos mensais até o décimo (10º) dia 
útil do mês subseqüente ao do bem locado, de acordo 
com o montante requisitado naquele mês, após o ateste 
das faturas, pelo fiscal responsável; 
III - O fornecimento de fotocópias de documentos e 
processos necessários à fiel execução do contrato; 
IV - O fornecimento das informações necessárias à fiel 
execução do contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R$ 
(.....) (.....) do fornecimento dos serviços adjudicados e 
homologados em processo licitatório, Pregão Presencial 
001/2011. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO/REVISÃO DO 
PREÇO 
 
Será permitida a repactuação do contrato, a contar da data da 
proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, 
ou da data da última repactuação, conforme o caso. Caberá à 
Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso, 
assim como, a demonstração analítica de cada repactuação, 
quando for o caso, a ser aprovado pela Administração. 
Observadas as determinações legais aplicáveis, o valor 
pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da 
Contratada ou Contratante, com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto 
no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº: 8.666/93, e 
observadas as disposições do Edital. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa decorrente com o presente objeto desta licitação, 
correrá no exercício de 2011 à conta das Dotações 
Orçamentárias:  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.122.08.1-001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SAAE 

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

100 FONTE 

 
Todos do Orçamento Geral do SAAE do Município de 
Extremoz para o exercício corrente se for o caso, à conta das 

dotações orçamentárias próprias para atender as despesas da 
mesma natureza. 
 
 CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  
 
Após a execução do serviço solicitado pelo CONTRATANTE, 
devendo o pagamento supra referido corresponder ao 
montante requisitado. Dessa forma, pode haver mais de uma 
ordem de serviço em mesmo mês ou nenhuma. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – DATA E CONDIÇÕES 
 
O pagamento do serviço, objeto desta licitação, far-se-á em 
moeda corrente, através de meio legal definido pela 
CONTRATANTE, mediante a apresentação da Nota Fiscal e 
Fatura, em 02(duas) vias, atestada por servidor designado, no 
prazo de até 15 (quinze) dias úteis, observado o disposto no o 
art. 2º da Lei n.º 9.032, de 28.04.95, que alterou o art. 31 da Lei 
n.º 8.212/91. As notas fiscais/faturas que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá 07 (sete) dias após a data de sua apresentação 
válida. 
 
CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
  
O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 
acordo com as cláusulas contratuais e as normas enumeradas 
na Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de 
sua inexecução total ou parcial. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOS ACRÉSCIMOS OU 
SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários ao objeto, quanto ao 
acréscimo ou supressão de quantidades, a critério exclusivo do 
Contratante até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do Contrato (de acordo com o art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização será exercida por um representante da 
CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, devidamente 
credenciado pela Diretora Presidente do SAAE de Extremoz, no 
Estado do Rio Grande do Norte, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará 
ciência ao credenciado (de acordo com o art. 67, da Lei nº 
8.666/93), a quem, igualmente, competirá anotar todas as 
ocorrências e faltas relacionados com o fornecimento, 
podendo tal atividade ser a qualquer tempo exercido pela 
Diretora Presidente diretamente, independente de delegação. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – DA RESPONSABILIDADE 
 
 A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz 
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições 
técnicas, vício redibitório, e, na ocorrência deste, não implica co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos (de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA 
RESCISÃO  
 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, e 
ficará o contrato rescindido de pleno direito, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se vier a 
acontecer uma das ocorrências prescritas nos art. 77 a 80, da Lei 
n. º 8.666, de 21.06.93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
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Se a Contratada não mantiver a proposta que ensejou este 
contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS PENALIDADES 
 
A Contratada ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades:  
I -  Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total do 
Contrato, aplicável por dia de atraso, no caso de 
descumprimento do mesmo; e  
ll-Multa de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato por 
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada 
em dobro no caso de reincidência.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA MULTA 
 
Se o valor da multa não for pago, será cobrado 
administrativamente e, em caso de descumprimento, será 
descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser 
inscrito como Dívida Ativa do Município de Extremoz e cobrado 
judicialmente. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ao) ser 
recolhido(s) em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora do Município de Extremoz, por meio de 
Documento de Arrecadação do Município de Extremoz, a ser 
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 
Contratante, ou diretamente na Secretaria de Administração do 
Município em comento, se assim for determinado pela 
Contratante.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – DA CUMULATIVIDADE 

 
As sanções previstas nos Itens a) e b) do parágrafo primeiro 
desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do 
caput desta cláusula, facultada a defesa prévia do interessado 
no respectivo processo, exaltando o princípio do Contraditório 
e da Ampla Defesa, no prazo de (05) cinco dias úteis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – DO REGISTRO 
 
As penalidades serão registradas no órgão legal, e no caso de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração, o 
licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo 
das multas previstas no parágrafo primeiro desta cláusula e 
das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – DA DEFESA PRÉVIA 
 
Nos termos dos art. 81 a 88, da Lei n. º 8.666/93 fica a 
CONTRATADA garantida a prévia defesa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ENCARGOS 
LEGAIS 
 
Todo o tributo quer sejam Federais, Estaduais, decorrentes da 
execução deste contrato, serão de exclusiva responsabilidade 
da CONTRATADA, não se responsabilizando o 
CONTRATANTE por qualquer indenização ou restituição a 
esse título. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTROLE DAS 
DESPESAS 
 
O controle das despesas decorrentes deste contrato será 
efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Norte. Verificada a ilegalidade deste contrato pelo Tribunal de 
Contas do Estado, será ele declarado insubsistente, sem que 
caiba à CONTRATADA qualquer direito á indenização ou 
restituição. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ANEXOS DO 
CONTRATO 
 
Fazem parte integrante deste contrato, a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, autuada aos autos do 
Processo n° 001/2011, bem como o edital do Pregão e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação do 
extrato do Contrato e seus eventuais Termos de Aditivos em 
meio oficial, até o quinto dia útil do mês subseqüente, a qual 
deverá efetivar no prazo de até 20 (vinte) dias, contados 
daquela data, nos termos do Parágrafo Único, Artigo 61, 
parágrafo único, da Lei 8.666/93, combinado com o Anexo I, 
art. 22, do Decreto-lei nº 3.555/2000. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é 
competente a Comarca de Extremoz, da Seção Judiciária no 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 
E para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, 
ajustado e contratado, e presente Contrato é lavrado o presente 
Contrato, cujo extrato será publicado no Diário Oficial do 
Município de Extremoz/RN, o qual, depois de lido e achado 
conforme, é assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas 
testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se  as cópias 
necessárias para sua aprovação e execução. 
 
Extremoz/RN, .. de ........ de 2011. 
 
_______________________________ 
SAAE do Município de Extremoz           
Nome da Pessoa Física ou Jurídica                                                                                
CNPJ: 08.451.643/0001-63                                          
CNPJ/CPF: 
           CONTRATANTE              CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS:  
1ª  ____________________________ 
 
CPF: __________________-_____ 
 
End:____________________________ 
 
2ª ____________________________ 
 
CPF:____________________-_____ 
 
End:____________________________ 
 
Aprovo o presente “CONTRATO DE PRESTACÃO DE 
SERVICO”, celebrado com a (nome da pessoa física ou 
jurídica) ................................................, no uso das minhas 
atribuições legais. 
 
Extremoz, .. de ....... de 2011. 
 
 

MICHELINE GOMES DE LIRA MACHADO 
Diretora Presidente 

ANEXO IV 
 
MODELO DE PROPOSTA 
 
Ao 

SAAE do Município de Extremoz/RN 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011. 
 
O interessado............................ estabelecida na Rua .....nº..., 
inscrita no CNPJ nº................., Inscrição Estadual nº.... e 
Inscrição Municipal nº.........., com Conta Bancária no Banco 
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................., Agência n.° ................., Conta Corrente n.° 

..............., propõe-se a locar o bem infra especificado: 
 

ITEM DESCRIMINAÇ
ÃO 

QU
AN
T 

MÊS Valor 
Unitário 

a)     R$ 

     

     

 TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA R$ 

 
O valor mensal global da proposta corresponde a R$ ..... (..... ) 
 Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Submetemo-nos a todas as exigências do edital. 
 
- - - - - - - - - ,  . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 2 .00__  
________________________________________  
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 
Representante Legal) 
 
b) ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, 
ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 
MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 

 
c) ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM DUAS 
VIAS 
 
ANEXO V 
 
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
A (Nome). vem credenciar seu representante legal para a 
participação no processo licitatório da modalidade Pregão 
Presencial de n.º 001/2011, a ser realizado no SAAE do 
Município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, na 
data de .... de ......... de 2011, as  :00 horas. Na pessoa de 
(nome do credenciado), (nacionalidade), (Estado Civil), 
(Função ou Cargo), portador da cédula de identidade n.º 
______________ (SSP/ITEP)/__, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 
____________-___, residente e domiciliado à Rua/Av. 
____________, n.º ____, Complemento: _____________, 
Bairro: ________, CEP: 59.___-____. (Se Sócio-Proprietário) 
Este ato se dá com base em previsão contratual desta 
sociedade, na Cláusula ____________ do respectivo Contrato 
Social, que segue em anexo, ad litteram: 
 
“(trecho do contrato social que delega os devidos poderes 
exigidos no Edital)” 
 
Ou (Se funcionário da empresa) Para formular ofertas e lances 
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da licitante, especialmente, todos os 
poderes para representá-lo, junto a qualquer repartição 
pública ou particular, para receber citações, confessar, 
transigir, renunciar, receber, firmar compromisso, além de tudo 
mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento deste 
mandato. 
 
 
_______/RN, __ de _________ de 2010. 
 
_______________________________________________ 
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 
Representante Legal) 
 
 
d) ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, 

ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 
MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 
 
 
e) ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO EM 
DUAS VIAS 
 
 
 
ANEXO VI 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O  D E  
R E G U L A R I D A D E  

E M P R E G O  D E  M E N O R  
 
(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ________, por 
intermédio de seu representante legal (nome), portador(a) 
do documento de identidade RG nº _______ e CPF nº 
________, interessada em participar do processo 
licitatório Pregão Presencial 001/2011,  promovido pelo 
SAAE do Município de Extremoz, DECLARA, sob as penas 
da lei que, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 
da Lei Federal   8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei 9.854 de  27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer atividade. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos na 
condição de aprendiz (  ) 
(em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
_________________de _______________ de 200_ 
 
 
_________________________ 
Representante legal 
(Carimbo da empresa) 
 
 

 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO 
EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, COM 
NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES 
ESTADUAL E MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 

 
 

 ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM 
DUAS VIAS 

 
ANEXO VII 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO 
ATENDIMENTO  
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
Ào 
SAAE do Município de Extremoz 
Rua Antonio Cabral de brito S/N – Centro /Extremoz 
PREGÃO PRESENCIAL  N.º 001/2011. 
 
Vimos pela  presente apresentar  a  Vossa 
Senhor ia ,  nossa docum entação referen te à  
l ic i tação em epígrafe  e  declaramos que 
atendemos todos os requ isi tos de Habi l i tação,  
assumindo in te i ra  responsabi l idade por  
quaisquer  e rros ou  omissões que t iverem sido 
cometidos  quando  da preparação  da m esma,  
não havendo fa to  impedi t ivo à  nossa 
habi l i tação.  
Extremoz/RN,____ de _____________de 2011.  
 (Nome,  RG,  Função ou Cargo e Assinatura do  
Representante Legal  ou do Procurador)  
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 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO 
EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, COM 
NOME, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES 
ESTADUAL E MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 

 
 

 ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM 
DUAS VIAS 

 

 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE 
EXTREMOZ – RN - SAAE 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2011 

TIPO – MENOR PREÇO 
 
De ordem da Senhora Diretora Presidente do SAAE do 
Município de Extremoz/RN, senhora MICHELINE GOMES DE 
LIRA MACHADO, brasileira, casada, administradora, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 912.600.194-20, o Pregoeiro e a sua 
Equipe de Apoio, designados pela Portaria 005/2011, de 01 
de junho de 2011, torna público, para conhecimento dos 
interessados que receberá os envelopes de Propostas e 
Documentos, para o objeto, no local, endereço e horários 
abaixo indicados, através de processo licitatório na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
pela Lei nº: 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações 
posteriores, doravante denominada simplesmente Lei nº: 
8.666/93, com o estabelecido neste instrumento e seus 
anexos, com o contido no Processo Administrativo e demais 
legislações e normas aplicáveis. 
 

SESSÃO PÚBLICA 

20 DE JULHO DE 2011 

11:00 HORAS 

RUA ANTONIO CABRAL DE BRITO S/N – CENTRO – 

EXTREMOZ. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1  A presente licitação tem como objeto a locação de 
veículos para suprir as demandas dos serviços do SAAE 
do Município de Extremoz/RN, tudo conforme anexos, 
Projeto Básico, os quais farão parte integrante deste Edital. 
 

2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 Poderão participar da presente licitação os 

interessados que estejam quites com a fazenda federal, cuja 

comprovação será feita através das certidões negativas da 

Receita Federal, da Dívida Ativa da União, do INSS e do 

FGTS. 

2.2 Não poderão participar deste pregão as pessoas 
interessadas que se encontrem em processo de falência, 
de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; que 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
da Receita Federal; que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

bem como as licitantes que se apresentem constituídas 
na forma de empresas em consórcio. 
3 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1 Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do presente pregão, por irregularidade na aplicação da Lei 

10.520/2002 e demais legislação em vigor, devendo protocolar 

o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada, para 

abertura dos envelopes de propostas, devendo o Pregoeiro 

decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

(Art. 12, caput, e § 1º do Decreto 3.555/2000). 

3.1.1 Caso seja acolhida à petição contra o ato 

convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

4 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

4.1 Cada licitante deverá apresentar: 

4.1.1 Dois conjuntos de documentos, a saber: de 

Proposta de Preço e de Habilitação. 

4.2 Os documentos relativos à proposta de preço e à 

habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados, 

rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o 

número da licitação e o título do conteúdo, "Proposta de 

Preços" e “Documentos de Habilitação”, na forma a seguir: 

– Envelope contendo a Proposta: 
  ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

  REGÃO PRESENCIAL N° 002/2011. 

  PESSOA FÍSICA/EMPRESA: 

  CNPJ/CPF: 

  DATA DA ABERTURA:  ../../2011. HORA: ..:00 HORAS. 

– Envelope contendo os documentos para habilitação: 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO) 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2011. 

 PESSOA FÍSICA/EMPRESA: 

  CNPJ/CPF: 

  DATA DA ABERTURA: ../../2011. HORA; ..:00 horas. 

5 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 A licitante deverá se apresentar para o 

credenciamento junto ao Pregoeiro, através de um 

representante devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório no 

prazo de até 01 (um) dia anterior a realização da 1° sessão 

pública. 

5.2 Cada licitante credenciará apenas um 

representante, que será o único admitido a intervir nas fases 

do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e 

efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
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5.3 Por credenciamento entende-se a apresentação 

conjunta dos seguintes documentos: 

IV. DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE; 
V. PROCURAÇÃO QUE COMPROVE A OUTORGA 

DE PODERES, na forma da lei, PARA 
FORMULAR OFERTAS E LANCES DE PREÇOS, 
RENUNCIAR A DIREITOS E PRATICAR TODOS 
OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME 
EM NOME DA LICITANTE, ou DOCUMENTO NO 
QUAL ESTEJAM EXPRESSOS PODERES PARA 
EXERCER DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES, 
no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em 
decorrência de tal investidura. 

VI. O ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA, a fim 
de verificar-se se o(s) outorgante(s) detém 
poderes de representação da empresa para fins 
licitatórios.  

 
5.4 CASO A PROCURAÇÃO SEJA PARTICULAR, 
DEVERÁ TER FIRMA RECONHECIDA E ESTAR 
ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
DOS PODERES DO OUTORGANTE. 
5.5  A NÃO APRESENTAÇÃO OU INCORREÇÃO DE 
QUAISQUER DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
IMPEDIRÁ À PARTICIPAÇÃO DA LICITANTE NO 
PRESENTE CERTAME. 
5.6 O representante poderá ser substituído por outro 

devidamente credenciado até que se inicie a sessão do 

certame, ou excepcionalmente por relevante justificativa a ser 

decidida pelo pregoeiro. 

5.7 NÃO SERÁ ADMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE UM 

MESMO REPRESENTANTE PARA MAIS DE UM 

INTERESSADO LICITANTE. 

5.8 O Pregoeiro pode aceitar cópia não autenticada do 

documento que comprove os poderes institucionais para 

representar a empresa, entendendo-se esse tão somente pelo 

ato constitutivo da empresa, caso a cópia autenticada ou 

original encontre-se dentro do envelope de habilitação ou 

proposta, ficando a validade do ato condicionada a existência 

do documento. 

5.9 Os documentos apresentados para o 

credenciamento serão recebidos para simples análise e 

imediata devolução, a exceção de procurações e cartas de 

credenciamento, os quais serão incorporados aos autos do 

certame. 

6 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES 

6.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença 

dos representantes de todas as licitantes e demais pessoas 

que queiram assistir ao ato do Pregoeiro, receberá 

declaração do licitante dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação. Em seguida 

receberá em envelopes distintos devidamente fechados e 

rubricados nos fechos, as propostas de preços e a 

documentação exigida para habilitação das licitantes, vedada 

à remessa postal das propostas. 

6.2 A não-entrega da Declaração exigida neste edital 
implicará o não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos 
envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e 
de Habilitação e, portanto, a não aceitação da participação da 
licitante no certame.  

6.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais 

serão admitidas novas licitantes ao certame. 

6.4 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as 

propostas de preços, sendo realizada sua conferência e 

posterior rubrica por todos os interessados presentes. 

6.5 Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão 

registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá 

ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, 

ressaltando-se que poderá constar a assinatura da Equipe de 

Apoio, quando solicitado pelo Pregoeiro. 

6.6 Após a entrega dos envelopes não caberá 

desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

7 DA PROPOSTA 

7.1 A proposta deverá obedecer às especificações deste 

Edital, conforme modelo em anexo, bem como as 

recomendações abaixo: 

7.1.1 As partes licitantes interessadas deverão 
apresentar proposta em duas vias (original e cópia 
legível), em papel timbrado da proponente, redigido em 
português, digitalizado, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, sendo os valores expressos em moeda 
corrente nacional, devendo a última folha ser assinada 
pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, e, as demais, apenas por ele rubricadas. 
7.12 A proposta também deverá obedecer às 
especificações deste Edital, bem como as informações 
abaixo: 

 Cotação de preço em algarismos e por extenso, para o 
fornecimento integral dos serviços. 

 Número do CNPJ/CPF, Razão Social da Empresa, 
Endereço, Banco, Agência e Conta Corrente, para fins 
de pagamento; 

 Dados do seu representante legal, que deverá assinar o 
Contrato, nome, nacionalidade, número do CPF, 
identidade, cargo que ocupa na empresa, anexar 
documentos comprobatórios (Procuração, Contrato 
Social, Aditivos). 

7.2 No caso de discordância entre os valores numéricos e por 

extenso prevalecerão estes últimos. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 O Pregoeiro informará aos participantes 
presentes quais licitantes apresentaram propostas de 
preço para os objetos da presente licitação. 

8.2  Será desclassificada a proposta que, para sua 

viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não 

estejam previamente autorizados em lei e à disposição de 

todos os concorrentes. 

8.3 Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro 

as partes licitantes que apresentarem a proposta de menor 

preço global. Serão classificadas também as demais 

propostas que estejam com preços superiores em até 10% 

(dez por cento) em relação à de menor preço global, conforme 

disposto no inciso VI do artigo 11 do Decreto n
o
 3.555/00.  

8.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) 
propostas escritas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
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8.5 Aos licitantes classificados conforme subitem 8.3 ou 
8.4 será dado a oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, 
através dos seus representantes legais. 
8.6 O Pregoeiro convidará individualmente as partes licitantes 

classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances 

verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as 

demais, em ordem decrescente de valor. 

8.6.1 A desistência em apresentar lance verbal, quando 

convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da 

etapa de lances verbais e na manutenção da sua última 

oferta, ou constante na sua proposta original ou do último 

lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas. 

8.7 Caso não se realize lances verbais, serão verificados 

a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação.  

8.8 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao 
objeto e os valores apresentados pela proposta classificada em 
primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 
8.9 Sendo aceitável a proposta de menor preço global, 

será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação da parte licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias anteriormente 

declaradas. 

8.10 Constatado o atendimento pleno às exigências do 

edital, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 

Pregoeiro. 

8.11 Se a oferta não for aceitável ou se a parte licitante 

não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 

exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e 

a ela adjudicado a locação definido no objeto deste Edital e 

seus Anexos. 

8.12 Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.11, o 

pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

8.13 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais 
propostas originais de preços iguais, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no Edital, será sorteada a 
licitante que primeiro dará lance. Caso ambas as licitantes 
classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente 
persistindo a igualdade de preços será adotado o critério de 
desempate por sorteio na forma do art. 45, § 2º, da Lei 
8.666/93, na própria sessão. 
8.14 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 
prevista no objeto deste Edital e seus anexos. 
8.15 Não será adjudicada proposta de preços com valor 
superior ou inferior a 30% (trinta por cento) do preço de mercado 
constante do termo de referência, salvo se devidamente 
justificado o valor e motivado pelo pregoeiro a decisão pela 
adjudicação. 
8.16 Sempre que tratar-se da possibilidade de adjudicação 
de valor fora da margem determinada no item anterior, está 
realizar-se-á tão somente pela Prefeita Municipal ou sob a sua 
autorização, sob pena de nulidade do ato. 
 

9.  DA HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO 

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Cédula de identidade e CPF do interessado, 
diretores, dirigentes, sócios ou proprietário; 

Ato constitutivo de empresa, em vigor, devidamente 
registrado na forma da lei; 
No caso de sociedade por ações e sociedades 

comerciais, os documentos deverão ser 
apresentados acompanhados de 
documentos de eleição de seus 
administradores; 

Registro comercial, no caso de empresa 
individual, perante a Junta Comercial, da 
sede ou domicílio da Licitante; 

Contrato Social, no caso de Sociedade 
Simples, no qual determine o 
administrador em exercício; 

No caso de sociedades civis, inscrição do ato 
constitutivo, acompanhado de 
documentos de eleição de seus 
administradores; 

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; 

As interessadas ficarão obrigadas a declarar por 
escrito, sob as penas da lei a ocorrência de 
qualquer fato superveniente modificador da 
situação legal que lhe ensejou a habilitação 
sendo exigido, neste caso, para continuar 
participando do certame a apresentação de 
nova documentação enunciada na Cláusula 
Nona deste edital, no que couber e a critério da 
Administração; 
Na ocorrência da hipótese prevista na alínea 

anterior, até antes da assinatura da competente 
Ata, o prosseguimento da participação da 
licitante no presente certame será decidido pelo 
Pregoeiro. 

Certificado de Registro Cadastral – CRC do SAAE 
do Município de Extremoz/RN, emitido em até 
01 (um) dia que anteceder a sessão de 
abertura de propostas. 

 

9.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

− Licença para o funcionamento do 
estabelecimento, expedida pelo Município da 
sede do licitante (Alvará de Localização e 
Funcionamento); 

− Atestado de capacidade técnica, emitido por 
Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 
concernente a fornecimento semelhante, em 
qualidade e quantidade, ao presente objeto. 

 

9.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

1 - Quando Pessoa Jurídica: Certidão negativa de 
falência, concordata ou Recuperação Judicial 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

 

9.4 REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA 

a) Certificado de Registro no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela 
Receita Federal; 
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b) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida 
pelo Instituto Nacional de Seguro Social – 
INSS; 

c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, 
relativo ao FGTS, emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

d) Certidão Conjunta Negativa da Fazenda 
Federal e da Dívida Ativa da União; 

e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte 
Estadual ou Municipal, se houver, da sede da 
licitante pertinente ao seu ramo de atividade; 

f) Para os interessados residentes ou sediados 
no Estado do Rio Grande do Norte: 

I - Certidão Negativa de Débito expedida pela 

Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande 

do Norte; 

II – Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado, para 

as empresas inscritas no Rio Grande do Norte. 

g) Para os interessados residentes ou sediados 
nos demais Estados, Certidão Negativa de 
Débitos emitida pela Secretaria de Tributação e 
da Dívida Ativa do Estado da sede da licitante, 
ou outro documento que o substitua; 

h) Certidão Negativa de Tributos do Município, da 
sede da licitante. 

9.5  OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal da licitante, assegurando a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a 
administração, conforme modelo sugerido no Anexo VII. 
b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal 
atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos (C.F., Art. 7º, inciso XXXIII c/c a Lei nº 
9.854/99); 

 
9.6 TODOS OS DOCUMENTOS, INCLUINDO 

DECLARAÇÕES, CERTIDÕES E DOCUMENTOS 

CONTÁBEIS, INCLUSIVE AS TECIDAS PELA LICITANTE, 

SERÃO EXIGIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, 

SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

9.7 TODOS OS DOCUMENTOS REFERIDOS NOS ITENS 

ANTERIORES DEVERÃO SER APRESENTADOS, NO 

ORIGINAL OU FOTOCÓPIAS DEVIDAMENTE 

AUTENTICADAS por tabelião de notas ou por funcionário 

responsável pelo cadastro ou eventualmente, por qualquer 

membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação 

em Órgão de Imprensa Oficial, os quais, depois de 

examinados e rubricados pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, 

serão anexados ao processo desta licitação. 

Só serão autenticados documentos por membros da CPL 

até um dia antes da realização da 1ª cessão. 

9.8 Não será habilitada à parte licitante que, por 

inadimplência, tenha dado causa a rescisão de Contrato 

anteriormente celebrado com o Poder Público Federal, 

Estadual ou Municipal, ou à qual tenha sido aplicada qualquer 

das penas previstas no art. 87, inciso III ou IV, da Lei 

8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

9.9 Os documentos necessários a habilitação deverão ser 

apresentados, obrigatoriamente, da mesma sede, seja esta 

matriz ou filial, quando sua natureza referir-se a localização, 

caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado 

com a sede que apresentou a documentação. 

10. DO PREÇO 

10.2 Pelo fornecimento da locação, o valor a ser pago 
será o apresentado na proposta final da licitante vencedora, 
aplicado ao efetivo fornecimento dos materiais pela 
contratada. 
10.2  O preço do fornecimento da locação será fixo e 

irreajustável pelo período inicial de vigência, de acordo com a 

Lei nº: 8.880/94 e a Lei nº: 9.069/95, assim como, na 

legislação subseqüente e demais disposições legais aplicáveis 

à espécie. 

10.3  Será permitida a repactuação do contrato, desde que 

seja observado o interregno mínimo de um ano a contar da 

data da proposta ou da data do orçamento a que a proposta 

se referir, ou da data da última repactuação, conforme o caso. 

Salvo nos casos de acréscimo de quantidade do serviço, o 

qual ocorrerá através de termo aditivo contratual. 

10.4 Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo 

minucioso e demonstração analítica de cada repactuação, 

quando for o caso, a ser aprovado pela Administração. 

10.5  Observadas as determinações legais aplicáveis, o valor 

pactuado poderá ser revisto a qualquer tempo mediante 

solicitação da Contratada, com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto 

no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº: 8.666/93, e 

observadas as disposições do Edital. 

11.   DA VIGÊNCIA 

11.1 O Contrato terá como vigência inicial à data de sua 

assinatura até 31.12.2011, podendo ser prorrogado até o 

limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, 

da Lei 8.666/93. 

12. DO CONTRATO 

12.1 Será firmado Contrato com a Licitante vencedora, 

conforme minuta anexa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contado a partir da intimação do comparecimento 

para celebração do pré-citado contrato, para o fornecimento 

dos objetos desta licitação (art. 62, § 1º da Lei nº 8.666/93). 

12.2 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos 

apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de 

base para julgamento, bem como as condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

12.3 O Contrato resultante da presente licitação só terá 

validade e eficácia depois de aprovado pela Diretora 

Presidente do SAAE do Município de Extremos/RN. 

12.4 O SAAE do Município de Extremos/RN publicará, em 

meio oficial, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de 

até 20 (vinte) dias, após o quinto dia útil do mês subseqüente, 

da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 

licitação e de seu número de referência (Art. 20, do Decreto 

3.555 de 08/08/2000). 

12.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, 
aceitar ou retirar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) 
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dias, após a comunicação, sujeitará o licitante perda do direito 
de contratar com o SAAE, e as penalidades estabelecidas nos 
subitens 17.1 e 17.2 deste Edital, podendo ser convidadas a 
assinar o contrato as demais licitantes remanescentes na 
ordem de classificação, em igual prazo, mantendo as mesmas 
condições propostas pela parte licitante vencedora, inclusive 
quanto aos preços. 
13.  DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 

de acordo com as cláusulas contratuais e as normas 

enumeradas na Lei 8.666/93, respondendo, cada uma, pelas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

13.2 O fornecimento da locação contratada será objeto de 

acompanhamento e fiscalização por um representante da 

Administração deste Órgão, especialmente designado para 

esse fim, pela Diretora Presidente do SAAE de Extremoz, no 

Estado do Rio Grande do Norte, podendo ser realizada 

diretamente a qualquer hora e local pertinente. A Diretora 

Presidente do SAAE de Extremoz pode realizar diretamente a 

fiscalização, independente de delegação para tal atividade. 

13.2.1 O representante da Administração anotará, em registro 

próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. 

13.3 A Contratada é obrigada a repor e substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
13.4 A Contratada é responsável pelos danos causados 

diretamente á Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

13.5 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, 

assim como, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato. 

13.5.1 A inadimplência do contratado, quanto às obrigações 

elencadas no item 13.5, não transfere a Contratante a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do contrato. 

13.6 Não é permitido à parte CONTRATADA transferir a 

outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia 

e expressa anuência da CONTRATANTE. 

13.7 É de obrigação da parte CONTRATADA fornecer, sempre 

que solicitado pela Administração do SAAE do Município de 

Extremoz/RN, os comprovantes de quitação das obrigações 

trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais dos seus 

empregados, deixando-os à disposição da contratante, os 

originais ou cópias autenticadas, sem que seja necessário 

prévia justificativa. 

 ) 14. DO PAGAMENTO 
a) 14.1 O pagamento mensal da locação, objeto desta 
licitação, far-se-á em moeda corrente, através de meio legal 
definido pela CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia útil do 
mês subseqüente, após a apresentação da fatura e Nota 
Fiscal, em 02 (duas) vias. 
14.2 Mensalmente será enviada ordem de serviço pelo 
CONTRATANTE, devendo o pagamento supra referido 
corresponder ao montante requisitado ao longo de todo o 
mês. Dessa forma, pode haver mais de uma ordem de 
serviços em mesmo mês ou nenhuma. 
15.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

15.1 A despesa decorrente com a contratação dos objetos 

desta licitação correrá no exercício de 2011 à conta da 

Dotação Orçamentária: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.122.08.1-001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SAAE 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

– PESSOA JURIDICA 

100 FONTE 

 

Todos do Orçamento Geral do SAAE do Município de 

Extremoz/RN, para o exercício corrente, se for o caso, à conta 

das dotações orçamentárias próprias para atender as 

despesas da mesma natureza. 

16. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

16.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a 
sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de pleno 
direito, independentemente de aviso ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos art. 77 a 80 da Lei 8.666, de 21/06/93. 
17. DAS PENALIDADES 

17.1 A parte licitante que ensejar o retardamento da execução 

do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar 

e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade.  

17.2 A Contratada ficará sujeita, ainda, às seguintes 
penalidades: 
a. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor 
total do Contrato, aplicável por dia de atraso, no caso de 
descumprimento do mesmo; 
b. Multa de 2% (dois por cento) do valor total do 
Contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro no caso de reincidência. 
17.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 

17.4 Se o valor da multa não for pago, será cobrado 

administrativamente e, em caso de descumprimento, será 

descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser 

inscrito como Dívida Ativa da União e cobrado judicialmente. 

17.5 O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ao) ser 
recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora do Município de Extremoz, por meio de 
Documento de Arrecadação a ser preenchido de acordo com 
instruções fornecidas pela Contratante, ou diretamente no 
SAAE, se assim for determinado pelo Contratante. 
17.6 As sanções previstas nos itens a) e b) do subitem 17.2, 

deste Edital, poderão ser aplicadas juntamente com a do 

subitem 17.1, facultada a defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, exaltando os princípios do Contraditório e 

da Ampla Defesa, no prazo de (05) cinco dias úteis. 

18  DOS RECURSOS 
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18.1 Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, com 

registro em ata da síntese das suas razões, no que lhe será 

concedida o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 

das razões do recurso, na qual poderá juntar-se memoriais, 

ficando as demais partes licitantes, desde logo, intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente (de 

acordo com o art. 4º, Inciso XVIII, da Lei 10.520/2000). 

18.1.2  A falta de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará na preclusão do direito de recurso. 

18.1.3  O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo. 

18.1.4  O acolhimento de recurso importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

18.1.5  A petição poderá ser feita na própria sessão de 

recebimento, e, se oral, será relatada em termo da ata, 

conforme determinado pelo Pregoeiro. 

18.1.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a Diretora Presidente do SAAE de 

Extremoz/RN, homologará o procedimento licitatório para 

determinar a contratação. 

18.2  Dos atos da Administração, decorrente da aplicação da 

Lei no 8.666/93, caberá: 

Recurso, dirigido a Diretora Presidente do SAAE de 

Extremoz/RN, por intermédio do Pregoeiro, interposto no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a 

ser protocolado no endereço referido no subitem 20.7 deste 

Edital, nos casos de: 

e) Anulação ou revogação da licitação; 
f) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 

79 da Lei no 8.666/93; 
g) Aplicação das penas previstas nos subitens 17.1 e 17.2, 

deste edital; 
h) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

18.2.1 O recurso será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente 

informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá 

ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento do recurso pela autoridade superior, sob pena de 

responsabilidade (de acordo com o § 4º, do artigo 109, da Lei 

8.666/93). 

18.2.2 A intimação dos atos referidos no subitem 18.2.1, 

excluindo-se a pena de multa de mora, será feita mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

18.3 Os recursos e impugnações interpostos 

intempestivamente não serão recebidos. 

19  DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 O fornecimento da locação terá acompanhamento, 

controle, fiscalização e avaliação por representante da 

Contratante, com atribuições específicas, que serão 

devidamente designadas pela Diretora Presidente do SAAE 

de Extremoz no Estado do Rio Grande do Norte; (art. 67 da 

Lei nº 8.666/93). 

19.2 A Fiscalização é exercida no interesse da Administração; 

não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na 

sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. 

19.3 A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou 

em parte a locação fornecida, se em desacordo com as 

cláusulas contratuais. 

19.4 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao 

objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada sem ônus para a Contratante. 

20   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 É facultada ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, custeada 

pela parte licitante interessada, destinada a esclarecer ou a 

completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da documentação de habilitação. 

20.2 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários ao fornecimento dos objetos até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 

(art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93), quando houver acréscimo ou 

decréscimo quantitativo da locação licitado, através de aditivo 

contratual. 

20.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela 

elaboração e/ou apresentação de documentos relativos ao 

presente Edital, assim como, qualquer outro custo proveniente 

deste ato licitatório. 

20.4 A Diretora Presidente do SAAE de Extremoz, no Estado 

do Rio Grande do Norte, poderá revogar a presente licitação 

por interesse pública, assim como, anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 

49, da Lei 8.666/93, não cabendo as licitantes o direito a 

indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do 

artigo 59 desta mesma Lei. 

20.5 A participação da licitante implica na aceitação de todos 

os termos do Edital, independentemente de menção diversa 

contida em sua proposta, notadamente com relação à lista de 

preços. 

20.6 O pregoeiro poderá desclassificar proponentes por 

ato fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento 

e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove 

qualquer fato que desabone a idoneidade financeira, 

capacidade técnica ou administrativa desses proponentes. 

20.7 Quaisquer dúvidas sobre elementos inerentes a 

presente licitação deverão ser objeto de consulta, por escrito, 

ao Pregoeiro, no endereço constante no cabeçalho, até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura do 

Certame, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, 

a todos os interessados. 

20.8 O prazo para os interessados prepararem suas 
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propostas será de 08 (oito) dias úteis, contados da publicação 

do aviso no Diário Oficial do Município (de acordo com o art. 

11, Inciso III, do Decreto 3.555/2000). 

20.9 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do 
presente edital, será competente o juízo da Comarca de 
Extremoz da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

20.10 Cópia do Edital e seus Anexos serão fornecidos, no 
horário de 08:00 às 14:00 horas, no endereço constante no 
cabeçalho. 

20.11 Fazem parte integrante deste edital: 

 

 
Extremoz/RN, 01 de julho de 2011. 

 

__________________________ 

Antonio Lopes Neto 
Pregoeiro  

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES 

 

1 – OBJETIVO: 

 

A presente licitação tem como objeto a locação de veículos 
para suprir as demandas dos serviços do SAAE do 
Município de Extremoz/RN, tudo conforme anexos, Projeto 
Básico, os quais farão parte integrante deste Edital. 
 
2- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 
A licitação da contratação de pessoa jurídica, para a 
aquisição dos serviços específicos acima referidos, 
encontra sua fundamentação legal na Lei 10.520, de 
17/07/2002, no Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000 e 
no Decreto nº 2.271, de 07 de junho de 1997, publicado no 
Diário Oficial da União de 08.07.97, Lei 8.666, de 22 de 
junho de 1993 e demais legislações pertinentes. 
 

3-DA VIGÊNCIA: 

 

O prazo estimado para contratação deverá ser da data de 

assinatura até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 

prorrogado, por períodos de até 12 meses, com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

Administração, mediante Termo Aditivo, desde que 

demonstrado o interesse público e a critério da Contratante, 

até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o previsto nos 

termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

 

 
Extremoz/RN, 01 de julho de 2011. 

 
_________________________ 

Antonio Lopes Neto 
Pregoeiro  

 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

IMPEDIMENTO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Ao 

SAAE do Município de Extremoz/RN 

b) PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2011. 

Declaramos para os devidos fins de direito e sob as 
penalidades cabíveis, a inexistência de impedimento para 
licitar ou contratar com a Administração Pública do 
Município de Extremoz. 

 

Anexo I - Projeto Básico – Especificações dos serviços 
a serem contratados; 

Anexo II - Modelo de Declaração de inexistência de 
impedimento para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

Anexo 
III 

- Minuta de contrato de fornecimento do objeto; 

Anexo 
IV 

- Modelo de proposta; 

Anexo 
V 

- Modelo de termo de credenciamento; 

Anexo 
VI 

- Modelo de declaração de regularidade quanto 
ao emprego de menor; 

Anexo 
VII 

-Modelo de declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação.  

 

 

I

T

E

M 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS 

VEICULOS 

 

 

Q

T

D

. 

 

 

UN

D. 

VAL

OR 

ESTI

MAD

O 

MÊS 

R$ 

VAL

OR 

ESTI

MAD

O 

TOT

AL 

R$ 

0

1 

04 (quatro) veículos 

utilitários carroceria 

aberta, tipo pick-up, com 

capacidade para carga de 

no mínimo 600K, com ar 

condicionado, cilindradas 

mínimas 1.4, movido a 

álcool/gasolina, licenciado 

e segurado, ano de 

fabricação 2011. 

0

6 

Mê

s 

2.50

0,00 

15.0

00,0

0 

0

2 

04 (quatro) veículos tipo 

passeio, cilindradas 

mínimas 1.0, ar 

condicionado, cinco 

portas, capacidade para 

04 passageiros e 

motorista, movido a 

álcool/gasolina, licenciado 

e segurado, ano de 

fabricação 2011. 

0

6 

Mê

s 

1.50

0,00 

9.00

0,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 144.000,00 (CENTO E 

QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) 
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   . . . . . . . . . ,  . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 2011.  

 

________________________________________  

(Nome,  RG,  Função ou Cargo e Assinatura do  

Representante Legal  ou do Procurador)  

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, 
ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 
MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 

 

ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM 
DUAS VIAS 

 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATAÇÃO DE INTERESSADO CAPACITADO PARA A 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS 

DOS SERVIÇOS DO SAAE DO MUNICÍPIO DE 

EXTREMOZ/RN, CELEBRADO ENTRE O SAAE DO 

MUNICIPIO DE EXTREMOZ E _______________ CPF/CNPJ: 

________, PREGÃO PRESENCIAL 002/2011. 

Aos ...... (..) dias do mês de ....... do ano dois mil e onze, no 

edifício sede do SAAE de Extremoz/RN, instalado na Rua 

Antonio Cabral de Brito S/N Centro – Extremoz/RN - CEP: 

59575-000, de um lado, o SAAE do Município de Extremoz, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda n° 08.451.643/0001-63, por intermédio 

de sua Diretora Presidente, Senhora MICHELINE GOMES DE 

LIRA MACHADO, brasileira, casada, administradora, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 912.600.194-20 e RG nº 

1.380.647/SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Do 

Marinheiro – 7794 – Cidade Satélite – Natal/RN, no uso das 

suas atribuições constitucionais, e em seqüência, designada 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, 

................................, CPF/CNPJ. nº ........../0001-.., 

estabelecida na cidade de............, na ............., ...., ..............., 

CEP. ...... -..., que apresentou os documentos exigidos por lei, 

neste ato representada por seu ...................., Sr. 

......................., CPF nº ...........-.., RG. nº ......... – SSP/RN, em 

conformidade com cópia do Contrato Social anexo ao 

Processo Administrativo nº 002/2011, e daqui por diante 

denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo 

e avençado, e celebram, por força do presente instrumento, 

elaborado de acordo com Minuta examinada pela Assessoria 

Jurídica do SAAE do Município de Extremoz, ex-vi do disposto 

no Parágrafo Único, do artigo 38, da Lei 8.666, de 21 de 

Junho de 1993, e autorizado por despacho da Diretora 

Presidente do SAAE de Extremoz, em conformidade com o 

disposto no artigo 61 da Lei nº 8.666/93, exarado no 

Processo nº 002/2011, objeto é a locação de veículos para 

suprir as demandas dos serviços do SAAE do Município 

de Extremoz/RN, observadas as disposições da Lei nº 

8.666/93, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Em decorrência da adjudicação que lhe foi feita, em 
conformidade com o Pregão nº 002/2011, a CONTRATADA 
obriga-se ao fornecimento dos serviços infra descritos ao 
SAAE do Município Extremoz, no Estado do Rio Grande do 
Norte. 
 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA DOCUMENTAÇÃO 

PROCESSUAL 

 

Obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às 

disposições constantes dos documentos adiante enumerados, 

que integram o Processo nº 002/2011 e que, 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 

complementar deste mesmo Instrumento, no que não o 

contrariarem: 

a) Pregão Presencial n° 002/2011 de 01 de julho de 2011 do 

SAAE do Município de Extremoz, no Rio Grande do Norte; 

b) Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela 

CONTRATADA em ..... de  ...................... de 2011; 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA LICITAÇÃO 

O fornecimento da locação foi objeto de licitação, de acordo 

com o disposto na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, publicada no 

Diário Oficial da União em 18/07/2002 e Decreto nº 3555, de 

08.08.2000 e demais legislações pertinentes, sob a 

modalidade de Pregão, conforme Edital constante, do 

Processo nº 002/2011, mencionado na alínea "a" do 

Parágrafo Primeiro desta Cláusula, cujo aviso foi publicado 

nos murais desta Prefeitura e no Diário Oficial do Município de 

Extremoz, com antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

 

IT

E

M 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS 

VEICULOS 

 

Q

T

D. 

 

UN

D. 

VAL

OR 

MEN

SAL

R$ 

VAL

OR 

TOT

AL 

R$ 

0

1 

04 (quatro) veículos 

utilitários carroceria aberta, 

tipo pick-up, com 

capacidade para carga de 

no mínimo 600K, com ar 

condicionado, cilindradas 

mínimas 1.4, movido a 

álcool/gasolina, licenciado 

e segurado, ano de 

fabricação 2011. 

0

6 

Mês   

0

2 

04 (quatro) veículos tipo 

passeio, cilindradas 

mínimas 1.0, ar 

condicionado, cinco portas, 

capacidade para 04 

passageiros e motorista, 

movido a álcool/gasolina, 

licenciado e segurado, ano 

de fabricação 2011. 

0

6 

Mês   
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O presente contrato terá sua vigência inicial a partir da data de 

sua assinatura até 31.12.2011, podendo ser prorrogado, por 

períodos de até 12 meses, com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a Administração, mediante 

Termo Aditivo, desde que demonstrado o interesse público e a 

critério da Contratante, até o limite de 60 (sessenta) meses, 

conforme o previsto nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 

8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO – DO ACRÉSCIMO OU REDUÇÃO 

Fica expressamente prevista a possibilidade de acréscimo ou 

redução de quantidade do objeto do contrato fornecido, de 

acordo com o interesse público, através de termo aditivo, 

respeitado o limite do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA  

A CONTRATADA obrigar-se-á: 

 
c) Fornecer a locação contratada, objeto deste instrumento, 
com presteza e diligência, dentro dos melhores índices de 
padrão e qualidade, respeitando as especificações técnicas e 
padrões existentes, especialmente as normas técnicas instituidas 
pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; 
d) Dar total garantia quanto à qualidade dos veículos locados, 
bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às 
suas expensas, de qualquer veículo locado comprovadamente 
fora das especificações técnicas deste edital, dos padrões 
normais de qualidades, com defeito ou fora das especificações 
legais existentes, portanto, fora das especificações técnicas e 
padrões de qualidade; 
e) Substituir o veículo às suas expensas no caso de quebra 
do mesmo, durante o período de conserto, salvo se 
comprovado mal uso do veículo, período em que poderá 
deixar de prestar o objeto do contrato; 
f) Responder isoladamente pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do disposto no artigo 71 
da Lei Federal 8666/93 e suas alterações; 
e)Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos 
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, 
na execução do contrato, bem como, por aqueles que venham 
a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses; 
f)Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de 
todos os recursos humanos necessários para tanto, de acordo 
com a demanda ora contratada; 
g)Acatar as requisições de entrega dos veículos locados, objeto 
deste contrato, através de ordem de serviço, obedecendo aos 
prazos legais e estipulados pelo SAAE para cada demanda 
encaminhada; 
f) Entregar Certidões com todas as obrigações previdenciárias 
e tributárias quitadas. 
g) Emitir nota fiscal e recibo. 
h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o 
fornecimento da locação CONTRATADA, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE; 
i) Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento da 
locação CONTRATADA, e efetuá-la de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE; 
j) Arcar com todas as despesas necessárias ao correto 
fornecimento da locação; 
k) Agir segundo as diretrizes da CONTRATANTE e legislação 
pertinente; 
l) Cumprir horários e periodicidade, para o fornecimento da 
locação, conforme definido pela CONTRATANTE; 
m) Atender aos chamados extraordinários, em caso de 
necessidade, respeitada a legislação trabalhista; 
n) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, bem como 
ao responsável pelo fornecimento da locação, qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 
que sejam adotadas providências necessárias; 
o) Garantir o perfeito funcionamento de todos os sistemas a 
que se refere o objeto desta licitação; 
p) Toda a locação a ser fornecida deverá ser submetida à 
apreciação da Administração quanto à sua qualidade e 
conformidade à especificação do edital, assim como todo 
aquele que for substituído deverá ser submetido ao mesmo 
procedimento; 
q) Atender a CONTRATANTE em caráter de emergência, aos 
sábados, domingos e feriados, e em horário noturno nos dias 
úteis, conforme as necessidades requeridas; 
r) Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 
s) Os veículos que apresentarem diagnóstico de eventuais 
defeitos deverão ser substituídos imediatamente; 
t) Não subcontratar, ceder, ou transferir total ou parcialmente 
suas obrigações CONTRATUAIS, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obrigar-se-á : 

V - Administrar diretamente o fornecimento da locação, 
especificamente, através da emissão de ordem de 
fornecimento e de fiscalização; 

VI - Efetuar os pagamentos mensais até o décimo (10º) 
dia útil do mês subseqüente ao do bem locado, de 
acordo com o montante requisitado naquele mês, 
após o ateste das faturas, pelo fiscal responsável; 

VII - O fornecimento das informações necessárias à fiel 
execução do contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R$ 

(.....) (.....) do fornecimento dos serviços adjudicados e 

homologados em processo licitatório, Pregão Presencial 

002/2011. 

CLÁUSULA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO/REVISÃO DO 

PREÇO 

Será permitida a repactuação do contrato, a contar da data da 

proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, 

ou da data da última repactuação, conforme o caso. Caberá à 

Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso, 

assim como, a demonstração analítica de cada repactuação, 

quando for o caso, a ser aprovado pela Administração. 

Observadas as determinações legais aplicáveis, o valor 

pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da 

Contratada ou Contratante, com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto 

no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº: 8.666/93, e 

observadas as disposições do Edital. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente com o presente objeto desta licitação, 

correrá no exercício de 2011 à conta das Dotações 

Orçamentárias:  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.122.08.1-001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SAAE 
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3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

– PESSOA JURIDICA 

100 FONTE 

 

Todos do Orçamento Geral do SAAE do Município de 

Extremoz para o exercício corrente se for o caso, à conta das 

dotações orçamentárias próprias para atender as despesas da 

mesma natureza. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

Após a execução da locação solicitada pelo CONTRATANTE, 
devendo o pagamento supra referido corresponder ao 
montante requisitado. Dessa forma, pode haver mais de uma 
ordem de serviço em mesmo mês ou nenhuma. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – DATA E CONDIÇÕES 

O pagamento da locação, objeto desta licitação, far-se-á em 

moeda corrente, através de meio legal definido pela 

CONTRATANTE, mediante a apresentação da Nota Fiscal e 

Fatura, em 02(duas) vias, atestada por servidor designado, no 

prazo de até 15 (quinze) dias úteis, observado o disposto no o 

art. 2º da Lei n.º 9.032, de 28.04.95, que alterou o art. 31 da Lei 

n.º 8.212/91. As notas fiscais/faturas que apresentarem 

incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 

ocorrerá 07 (sete) dias após a data de sua apresentação 

válida. 

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas contratuais e as normas enumeradas 

na Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de 

sua inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOS ACRÉSCIMOS OU 

SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários ao objeto, quanto ao 

acréscimo ou supressão de quantidades, a critério exclusivo do 

Contratante até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial do Contrato (de acordo com o art. 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será exercida por um representante da 

CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, devidamente 

credenciado pela Diretora Presidente do SAAE de Extremoz, no 

Estado do Rio Grande do Norte, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará 

ciência ao credenciado (de acordo com o art. 67, da Lei nº 

8.666/93), a quem, igualmente, competirá anotar todas as 

ocorrências e faltas relacionados com o fornecimento, 

podendo tal atividade ser a qualquer tempo exercido pela 

Diretora Presidente diretamente, independente de delegação. 

PARÁGRAFO ÚNICO – DA RESPONSABILIDADE 

 A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz 

a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições 

técnicas, vício redibitório, e, na ocorrência deste, não implica co-

responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 

prepostos (de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA 

RESCISÃO  

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, e 

ficará o contrato rescindido de pleno direito, independentemente 

de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se vier a 

acontecer uma das ocorrências prescritas nos art. 77 a 80, da Lei 

n. º 8.666, de 21.06.93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

Se a Contratada não mantiver a proposta que ensejou este 

contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, 

ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS PENALIDADES 

A Contratada ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades:  

II -  Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total do 
Contrato, aplicável por dia de atraso, no caso de 
descumprimento do mesmo; e  

III -  Multa de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato por 
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, 
aplicada em dobro no caso de reincidência.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA MULTA 

Se o valor da multa não for pago, será cobrado 

administrativamente e, em caso de descumprimento, será 

descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser 

inscrito como Dívida Ativa do Município de Extremoz e cobrado 

judicialmente. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ao) ser 

recolhido(s) em qualquer agência integrante da Rede 

Arrecadadora do Município de Extremoz, por meio de 

Documento de Arrecadação do Município de Extremoz, a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 

Contratante, ou diretamente na Secretaria de Administração do 

Município em comento, se assim for determinado pela 

Contratante.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – DA CUMULATIVIDADE 

As sanções previstas nos Itens a) e b) do parágrafo primeiro 

desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do 

caput desta cláusula, facultada a defesa prévia do interessado 

no respectivo processo, exaltando o princípio do Contraditório 

e da Ampla Defesa, no prazo de (05) cinco dias úteis. 

PARÁGRAFO QUARTO – DO REGISTRO 
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As penalidades serão registradas no órgão legal, e no caso de 

impedimento de licitar e contratar com a Administração, o 

licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo 

das multas previstas no parágrafo primeiro desta cláusula e 

das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO QUINTO – DA DEFESA PRÉVIA 

 

Nos termos dos art. 81 a 88, da Lei n. º 8.666/93 fica a 

CONTRATADA garantida a prévia defesa.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ENCARGOS 

LEGAIS 

Todo o tributo quer sejam Federais, Estaduais, decorrentes da 

execução deste contrato, serão de exclusiva responsabilidade 

da CONTRATADA, não se responsabilizando o 

CONTRATANTE por qualquer indenização ou restituição a 

esse título. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTROLE DAS 

DESPESAS 

O controle das despesas decorrentes deste contrato será 

efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte. Verificada a ilegalidade deste contrato pelo Tribunal de 

Contas do Estado, será ele declarado insubsistente, sem que 

caiba à CONTRATADA qualquer direito á indenização ou 

restituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ANEXOS DO 

CONTRATO 

Fazem parte integrante deste contrato, a proposta 

apresentada pela CONTRATADA, autuada aos autos do 

Processo n° 002/2011, bem como o edital do Pregão e seus 

anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação do 

extrato do Contrato e seus eventuais Termos de Aditivos em 

meio oficial, até o quinto dia útil do mês subseqüente, a qual 

deverá efetivar no prazo de até 20 (vinte) dias, contados 

daquela data, nos termos do Parágrafo Único, Artigo 61, 

parágrafo único, da Lei 8.666/93, combinado com o Anexo I, 

art. 22, do Decreto-lei nº 3.555/2000. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é 

competente a Comarca de Extremoz, da Seção Judiciária no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

E para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, 

ajustado e contratado, e presente Contrato é lavrado o presente 

Contrato, cujo extrato será publicado no Diário Oficial do 

Município de Extremoz/RN, o qual, depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas 

testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se  as cópias 

necessárias para sua aprovação e execução. 

Extremoz/RN, .. de ........ de 2011. 

_______________________________                 

_______________________________ 

SAAE do Município de Extremoz           Nome da Pessoa 
Física ou Jurídica                                                                   
CNPJ: 08.451.643/0001-63                                          
CNPJ/CPF: 
           CONTRATANTE              CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:  
1ª  ____________________________ 
 
CPF: __________________-_____ 
 
End:____________________________ 
 
2ª ____________________________ 
c)  
d) CPF:____________________-_____ 
 
End:____________________________ 
 

Aprovo o presente “CONTRATO DE PRESTACÃO DE 
SERVICO DE LOCAÇÃO”, celebrado com a (nome da 
pessoa física ou jurídica) ................................................, no 
uso das minhas atribuições legais. 
 
Extremoz, .. de ....... de 2011. 

MICHELINE GOMES DE LIRA MACHADO 

Diretora Presidente 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA 

 

Ao 

SAAE do Município de Extremoz/RN 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2011. 

 

O interessado............................ estabelecida na Rua .....nº..., 
inscrita no CNPJ nº................., Inscrição Estadual nº.... e 
Inscrição Municipal nº.........., com Conta Bancária no Banco 
................., Agência n.° ................., Conta Corrente n.° 
..............., propõe-se a locar o bem infra especificado: 

 

O valor mensal global da proposta corresponde a R$ ..... (..... ) 

 Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Submetemo-nos a todas as exigências do edital. 

 

- - - - - - - - - ,  . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 2 .00__  

________________________________________  
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 
Representante Legal) 

ITEM DESCRIMINAÇ
ÃO 

QU
AN
T 

MÊS Valor 
Unitário 

b)     R$ 

     

     

 TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA R$ 
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ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, 
CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E MUNICIPAL, QUANDO 
HOUVER 

 

ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM DUAS 
VIAS 
ANEXO V 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

A (Nome). vem credenciar seu representante legal para a 
participação no processo licitatório da modalidade Pregão 
Presencial de n.º 002/2011, a ser realizado no SAAE do 
Município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, na 
data de .... de ......... de 2011, as  :00 horas. Na pessoa de 
(nome do credenciado), (nacionalidade), (Estado Civil), 
(Função ou Cargo), portador da cédula de identidade n.º 
______________ (SSP/ITEP)/__, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 
____________-___, residente e domiciliado à Rua/Av. 
____________, n.º ____, Complemento: _____________, 
Bairro: ________, CEP: 59.___-____. (Se Sócio-Proprietário) 
Este ato se dá com base em previsão contratual desta 
sociedade, na Cláusula ____________ do respectivo Contrato 
Social, que segue em anexo, ad litteram: 
 

“(trecho do contrato social que delega os devidos poderes 

exigidos no Edital)” 

Ou (Se funcionário da empresa) Para formular ofertas e lances 

de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da licitante, especialmente, todos os 

poderes para representá-lo, junto a qualquer repartição 

pública ou particular, para receber citações, confessar, 

transigir, renunciar, receber, firmar compromisso, além de tudo 

mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento deste 

mandato. 

_______/RN, __ de _________ de 2010. 

_______________________________________________ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 
Representante Legal) 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, 
CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E MUNICIPAL, QUANDO 
HOUVER 
 
ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO EM DUAS 
VIAS 

 

ANEXO VI 

 

D E C L A R A Ç Ã O  D E  

R E G U L A R I D A D E  

-  E M P R E G O  D E  

M E N O R  –  

 

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ________, por 

intermédio de seu representante legal (nome), portador(a) 

do documento de identidade RG nº _______ e CPF nº 

________, interessada em participar do processo 

licitatório Pregão Presencial 002/2011,  promovido pelo 

SAAE do Município de Extremoz, DECLARA, sob as penas 

da lei que, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 

da Lei Federal   8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei 9.854 de  27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer atividade. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos na 

condição de aprendiz (  ) 

(em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

_________________de _______________ de 200_ 

_________________________ 

Representante legal 

(Carimbo da empresa) 

 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, 
ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 
MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 

 

 

 ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM 
DUAS VIAS 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO 

ATENDIMENTO  

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Ào 

SAAE do Município de Extremoz 

Rua Antonio Cabral de brito S/N – Centro /Extremoz 

PREGÃO PRESENCIAL  N.º 002/2011. 

Vimos pela  presente apresentar  a  Vossa 

Senhor ia ,  nossa docum entação referen te à  

l ic i tação em epígrafe  e  declaramos que 

atendemos todos os requ isi tos de Habi l i tação,  

assumindo in te i ra  responsabi l idade por  

quaisquer  e rros ou  omissões que t iverem sido 

cometidos  quando  da preparação  da m esma,  

não havendo fa to  impedi t ivo à  nossa 

habi l i tação.  
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   Extremoz/RN,____  de  _____________de  

2011.  

________________________________________  

(Nome,  RG,  Fun ção ou Cargo e Assinatura do  

Representante Legal  ou do Procurador)  

 
 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, 
ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 
MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 

 

 ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM 
DUAS VIAS 

 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE 
EXTREMOZ – RN - SAAE 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2011 

TIPO – MENOR PREÇO 

 

De ordem da Senhora Diretora Presidente do SAAE do 
Município de Extremoz/RN, Senhora MICHELINE GOMES DE 
LIRA MACHADO, brasileira, casada, administradora, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 912.600.194-20, o Pregoeiro e a sua 
Equipe de Apoio, designados pela Portaria 005/2011, de 01 
de junho de 2011, torna público, para conhecimento dos 
interessados que receberá os envelopes de Propostas e 
Documentos, para o objeto, no local, endereço e horários 
abaixo indicados, através de processo licitatório na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela 
Lei nº: 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações 
posteriores, doravante denominada simplesmente Lei nº: 
8.666/93, com o estabelecido neste instrumento e seus 
anexos, com o contido no Processo Administrativo e demais 
legislações e normas aplicáveis. 
 

SESSÃO PÚBLICA 

20 DE JULHO DE 2011 

14:00 HORAS 

RUA ANTONIO CABRAL DE BRITO S/N – CENTRO – 

EXTREMOZ. 

1. DO OBJETO 

 

1.1  A presente licitação tem como objeto a contratação de 
interessado capacitado para a realização de assessoria 
jurídica do setor de licitações e contratos e previdenciária 
para o SAAE do Município de Extremoz/RN, tudo conforme 
anexos, Projeto Básico, os quais farão parte integrante deste 
Edital. 
 

2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 Poderão participar da presente licitação os 

interessados que estejam quites com a fazenda federal, cuja 

comprovação será feita através das certidões negativas: da 

Receita Federal, da Dívida Ativa da União, do INSS e do 

FGTS. 

2.2 Não poderão participar deste pregão as pessoas 
interessadas que se encontrem em processo de falência, 
de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; que 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
da Receita Federal; que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
bem como as licitantes que se apresentem constituídas 
na forma de empresas em consórcio. 
3 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1 Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do presente pregão, por irregularidade na aplicação da Lei 

10.520/2002 e demais legislação em vigor, devendo protocolar 

o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada, para 

abertura dos envelopes de propostas, devendo o Pregoeiro 

decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

(Art. 12, caput, e § 1º do Decreto 3.555/2000). 

3.1.1 Caso seja acolhida à petição contra o ato 

convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

4 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

4.1 Cada licitante deverá apresentar: 

4.1.1 Dois conjuntos de documentos, a saber: de 

Proposta de Preço e de Habilitação. 

4.2 Os documentos relativos à proposta de preço e à 

habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados, 

rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o 

número da licitação e o título do conteúdo, "Proposta de 

Preço" e “Documentos de Habilitação”, na forma a seguir: 

– Envelope contendo a Proposta: 
  ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA) 

  REGÃO N° 003/2011. 

  PESSOA FÍSICA/EMPRESA: 

  CNPJ/CPF: 

  DATA DA ABERTURA:  ../../2011. HORA: ..:00 HORAS. 

– Envelope contendo os documentos para habilitação: 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO) 

PREGÃO Nº 003/2011. 
 PESSOA FÍSICA/EMPRESA: 

  CNPJ/CPF: 

  DATA DA ABERTURA: ../../2011. HORA; ..:00 horas. 

5 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 A licitante deverá se apresentar para o 

credenciamento junto ao Pregoeiro, através de um 

representante devidamente munido de documento que o 
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credencie a participar deste procedimento licitatório no 

prazo de até 01 (um) dia anterior a realização da 1° sessão 

pública. 

5.2 Cada licitante credenciará apenas um 

representante, que será o único admitido a intervir nas fases 

do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e 

efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

5.3 Por credenciamento entende-se a apresentação 

conjunta dos seguintes documentos: 

VII. DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE; 
VIII. PROCURAÇÃO QUE COMPROVE A OUTORGA 

DE PODERES, na forma da lei, PARA 
FORMULAR OFERTAS E LANCES DE PREÇOS, 
RENUNCIAR A DIREITOS E PRATICAR TODOS 
OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME 
EM NOME DA LICITANTE, ou DOCUMENTO NO 
QUAL ESTEJAM EXPRESSOS PODERES PARA 
EXERCER DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES, 
no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em 
decorrência de tal investidura. 

IX. O ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA, a fim 
de verificar-se se o(s) outorgante(s) detém 
poderes de representação da empresa para fins 
licitatórios.  

 
5.4 CASO A PROCURAÇÃO SEJA PARTICULAR, 
DEVERÁ TER FIRMA RECONHECIDA E ESTAR 
ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
DOS PODERES DO OUTORGANTE. 
 
5.5 A NÃO APRESENTAÇÃO OU INCORREÇÃO DE 
QUAISQUER DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
IMPEDIRÁ À PARTICIPAÇÃO DA LICITANTE NO 
PRESENTE CERTAME. 
 

5.6 O representante poderá ser substituído por outro 

devidamente credenciado até que se inicie a sessão do 

certame, ou excepcionalmente por relevante justificativa a ser 

decidida pelo pregoeiro. 

5.7 NÃO SERÁ ADMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE UM 

MESMO REPRESENTANTE PARA MAIS DE UM 

INTERESSADO LICITANTE. 

5.8 O Pregoeiro pode aceitar cópia não autenticada do 

documento que comprove os poderes institucionais para 

representar a empresa, entendendo-se esse tão somente pelo 

ato constitutivo da empresa, caso a cópia autenticada ou 

original encontre-se dentro do envelope de habilitação ou 

proposta, ficando a validade do ato condicionada a existência 

do documento. 

5.9 Os documentos apresentados para o 

credenciamento serão recebidos para simples análise e 

imediata devolução, a exceção de procurações e cartas de 

credenciamento, os quais serão incorporados aos autos do 

certame. 

6 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES 

6.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença 

dos representantes de todas as licitantes e demais pessoas 

que queiram assistir ao ato do Pregoeiro, receberá declaração 

do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação. Em seguida receberá em envelopes 

distintos devidamente fechados e rubricados nos fechos, as 

propostas de preços e a documentação exigida para 

habilitação das licitantes, vedada à remessa postal das 

propostas. 

6.2 A não-entrega da Declaração exigida neste edital 
implicará o não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos 
envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e 
de Habilitação e, portanto, a não aceitação da participação da 
licitante no certame.  
6.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais 

serão admitidas novas licitantes ao certame. 

6.4 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as 

propostas de preços, sendo realizada sua conferência e 

posterior rubrica por todos os interessados presentes. 

6.5 Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão 

registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá 

ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, 

ressaltando-se que poderá constar a assinatura da Equipe de 

Apoio, quando solicitado pelo Pregoeiro. 

6.6 Após a entrega dos envelopes não caberá 

desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

7 DA PROPOSTA 

7.1 A proposta deverá obedecer às especificações deste 

Edital, conforme modelo em anexo, bem como as 

recomendações abaixo: 

7.1.1 As partes licitantes interessadas deverão 
apresentar proposta em duas vias (original e cópia 
legível), em papel timbrado da proponente, redigido em 
português, digitalizado, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, sendo os valores expressos em moeda 
corrente nacional, devendo a última folha ser assinada 
pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, e, as demais, apenas por ele rubricadas. 
7.12 A proposta também deverá obedecer às 
especificações deste Edital, bem como as informações 
abaixo: 

 Cotação de preço em algarismos e por extenso, para o 
fornecimento integral dos serviços. 

 Número do CNPJ/CPF, Razão Social da Empresa, 
Endereço, Banco, Agência e Conta Corrente, para fins 
de pagamento; 

 Dados do seu representante legal, que deverá assinar o 
Contrato, nome, nacionalidade, número do CPF, 
identidade, cargo que ocupa na empresa, anexar 
documentos comprobatórios (Procuração, Contrato 
Social, Aditivos). 

7.2 No caso de discordância entre os valores numéricos e por 

extenso prevalecerão estes últimos. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 O Pregoeiro informará aos participantes 
presentes quais licitantes apresentaram propostas de 
preço para os objetos da presente licitação. 
8.2  Será desclassificada a proposta que, para sua 

viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não 

estejam previamente autorizados em lei e à disposição de 

todos os concorrentes. 

8.3 Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro 

as partes licitantes que apresentarem a proposta de menor 
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preço global. Serão classificadas também as demais 

propostas que estejam com preços superiores em até 10% 

(dez por cento) em relação à de menor preço global, conforme 

disposto no inciso VI do artigo 11 do Decreto n
o
 3.555/00.  

8.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 
(três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as 
melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 
(três), para que seus autores participem dos lances 
verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
8.5 Aos licitantes classificados conforme subitem 8.3 ou 
8.4 será dado a oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, 
através dos seus representantes legais. 
8.6 O Pregoeiro convidará individualmente as partes licitantes 

classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances 

verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as 

demais, em ordem decrescente de valor. 

8.6.1 A desistência em apresentar lance verbal, quando 

convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da 

etapa de lances verbais e na manutenção da sua última 

oferta, ou constante na sua proposta original ou do último 

lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas. 

8.7 Caso não se realize lances verbais, serão verificados 

a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação.  

8.8 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao 
objeto e os valores apresentados pela proposta classificada em 
primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 
8.9 Sendo aceitável a proposta de menor preço global, 

será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação da parte licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias anteriormente 

declaradas. 

8.10 Constatado o atendimento pleno às exigências do 

edital, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 

Pregoeiro. 

8.11 Se a oferta não for aceitável ou se a parte licitante 

não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 

exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e 

a ela adjudicado a locação definido no objeto deste Edital e 

seus Anexos. 

8.12 Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.11, o 

pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

8.13 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais 
propostas originais de preços iguais, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no Edital, será sorteada a 
licitante que primeiro dará lance. Caso ambas as licitantes 
classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente 
persistindo a igualdade de preços será adotado o critério de 
desempate por sorteio na forma do art. 45, § 2º, da Lei 
8.666/93, na própria sessão. 
8.14 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 
prevista no objeto deste Edital e seus anexos. 
8.15 Não será adjudicada proposta de preços com valor 

superior ou inferior a 30% (trinta por cento) do preço de mercado 
constante do termo de referência, salvo se devidamente 
justificado o valor e motivado pelo pregoeiro a decisão pela 
adjudicação. 
8.16 Sempre que tratar-se da possibilidade de adjudicação 
de valor fora da margem determinada no item anterior, está 
realizar-se-á tão somente pela Prefeita Municipal ou sob a sua 
autorização, sob pena de nulidade do ato. 
 

9.  DA HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO 

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Cédula de identidade e CPF do interessado, 
diretores, dirigentes, sócios ou proprietário; 

Ato constitutivo de empresa, em vigor, devidamente 
registrado na forma da lei; 
No caso de sociedade por ações e sociedades 

comerciais, os documentos deverão ser 
apresentados acompanhados de 
documentos de eleição de seus 
administradores; 

Registro comercial, no caso de empresa 
individual, perante a Junta Comercial, da 
sede ou domicílio da Licitante; 

Contrato Social, no caso de Sociedade 
Simples, no qual determine o 
administrador em exercício; 

No caso de sociedades civis, inscrição do ato 
constitutivo, acompanhado de 
documentos de eleição de seus 
administradores; 

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; 

As interessadas ficarão obrigadas a declarar por 
escrito, sob as penas da lei a ocorrência de 
qualquer fato superveniente modificador da 
situação legal que lhe ensejou a habilitação 
sendo exigido, neste caso, para continuar 
participando do certame a apresentação de 
nova documentação enunciada na Cláusula 
Nona deste edital, no que couber e a critério da 
Administração; 
Na ocorrência da hipótese prevista na alínea 

anterior, até antes da assinatura da 
competente Ata, o prosseguimento da 
participação da licitante no presente 
certame será decidido pelo Pregoeiro. 

Certificado de Registro Cadastral – CRC do SAAE 
do Município de Extremoz/RN, emitido em até 
01 (um) dia que anteceder a sessão de 
abertura de propostas. 

9.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

− Licença para o funcionamento do 
estabelecimento, expedida pelo Município da 
sede do licitante (Alvará de Localização e 
Funcionamento); 

− Quando Pessoa Jurídica: Certidão da Ordem 
de Advogados do Brasil, emitida ou visada pela 
Seccional do Rio Grande do Norte, de que a 
empresa encontra-se regularmente inscrita; 

− Cópia da Carteira Profissional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, com habilitação para a 
seccional do Rio Grande do Norte, válida e em 
vigor; 
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− Diploma de especialização em Direito Público 
ou em Direito Administrativo ou em Direito 
Previdenciário. 

− Atestado de capacidade técnica, emitido por 
Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 
concernente a fornecimento semelhante, em 
qualidade e quantidade, ao presente objeto. 

 

9.3  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

2 - Quando Pessoa Jurídica: Certidão negativa de 
falência, concordata ou Recuperação Judicial 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

3 - Balanço Patrimonial do ultimo exercício 
financeiro. 

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA 

a) Certificado de Registro no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela Receita Federal; 
b) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida 
pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, 
relativo ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Certidão Conjunta Negativa da Fazenda 
Federal e da Dívida Ativa da União; 
e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte 
Estadual ou Municipal, se houver, da sede da licitante 
pertinente ao seu ramo de atividade; 
f) Para os interessados residentes ou sediados 
no Estado do Rio Grande do Norte: 

I - Certidão Negativa de Débito expedida pela 

Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande 

do Norte; 

II – Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado, para 

as empresas inscritas no Rio Grande do Norte. 

g) Para os interessados residentes ou sediados 
nos demais Estados, Certidão Negativa de Débitos emitida 
pela Secretaria de Tributação e da Dívida Ativa do Estado da 
sede da licitante, ou outro documento que o substitua; 
h) Certidão Negativa de Tributos do Município, da 
sede da licitante. 
 
9.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração impressa em papel timbrado e 
subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento 
legal para licitar ou contratar com a 
administração, conforme modelo sugerido no 
Anexo VII. 

b) DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM 
SEU QUADRO DE PESSOAL ATUANDO EM 
TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU 
INSALUBRE, MENORES DE 18 (DEZOITO) 
ANOS E DE QUALQUER TRABALHO 
MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos (C.F., Art. 7º, inciso XXXIII c/c 
a Lei nº 9.854/99); 

 
9.6  TODOS OS DOCUMENTOS, INCLUINDO 

DECLARAÇÕES, CERTIDÕES E DOCUMENTOS 

CONTÁBEIS, INCLUSIVE AS TECIDAS PELA LICITANTE, 

SERÃO EXIGIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, 

SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

9.7  TODOS OS DOCUMENTOS REFERIDOS NOS ITENS 

ANTERIORES DEVERÃO SER APRESENTADOS EM 02 

VIAS, NO ORIGINAL OU FOTOCÓPIAS DEVIDAMENTE 

AUTENTICADAS por tabelião de notas ou por funcionário 

responsável pelo cadastro ou eventualmente, por qualquer 

membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação 

em Órgão de Imprensa Oficial, os quais, depois de 

examinados e rubricados pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, 

serão anexados ao processo desta licitação. 

Só serão autenticados documentos por membros da CPL 

até um dia antes da realização da 1ª cessão. 

9.8 Não será habilitada à parte licitante que, por 

inadimplência, tenha dado causa a rescisão de Contrato 

anteriormente celebrado com o Poder Público Federal, 

Estadual ou Municipal, ou à qual tenha sido aplicada qualquer 

das penas previstas no art. 87, inciso III ou IV, da Lei 

8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

9.9 Os documentos necessários a habilitação deverão ser 

apresentados, obrigatoriamente, da mesma sede, seja esta 

matriz ou filial, quando sua natureza referir-se a localização, 

caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado 

com a sede que apresentou a documentação. 

10. DO PREÇO 

10.3 Pelo fornecimento dos serviços, o valor a ser pago 
será o apresentado na proposta final da licitante vencedora, 
aplicado ao efetivo fornecimento dos materiais pela 
contratada. 
10.2  O preço do fornecimento dos serviços será fixo e 

irreajustável pelo período inicial de vigência, de acordo com a 

Lei nº: 8.880/94 e a Lei nº: 9.069/95, assim como, na 

legislação subseqüente e demais disposições legais aplicáveis 

à espécie. 

10.3  Será permitida a repactuação do contrato, desde que 

seja observado o interregno mínimo de um ano a contar da 

data da proposta ou da data do orçamento a que a proposta 

se referir, ou da data da última repactuação, conforme o caso. 

Salvo nos casos de acréscimo de quantidade do serviço, o 

qual ocorrerá através de termo aditivo contratual. 

10.4 Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo 

minucioso e demonstração analítica de cada repactuação, 

quando for o caso, a ser aprovado pela Administração. 

10.5  Observadas as determinações legais aplicáveis, o valor 

pactuado poderá ser revisto a qualquer tempo mediante 

solicitação da Contratada, com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto 

no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº: 8.666/93, e 

observadas as disposições do Edital. 

11.   DA VIGÊNCIA 

11.1 O Contrato terá como vigência inicial à data de sua 

assinatura até 31.12.2011, podendo ser prorrogado até o 

limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, 

da Lei 8.666/93. 

12. DO CONTRATO 

12.1 Será firmado Contrato com a Licitante vencedora, 
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conforme minuta anexa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contado a partir da intimação do comparecimento 

para celebração do pré-citado contrato, para o fornecimento 

dos objetos desta licitação (art. 62, § 1º da Lei nº 8.666/93). 

12.2 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos 

apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de 

base para julgamento, bem como as condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

12.3 O Contrato resultante da presente licitação só terá 

validade e eficácia depois de aprovado pela Diretora 

Presidente do SAAE do Município de Extremos/RN. 

12.4 O SAAE do Município de Extremos/RN publicará, em 

meio oficial, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de 

até 20 (vinte) dias, após o quinto dia útil do mês subseqüente, 

da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 

licitação e de seu número de referência (Art. 20, do Decreto 

3.555 de 08/08/2000). 

12.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, 
aceitar ou retirar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) 
dias, após a comunicação, sujeitará o licitante perda do direito 
de contratar com o SAAE, e as penalidades estabelecidas nos 
subitens 17.1 e 17.2 deste Edital, podendo ser convidadas a 
assinar o contrato as demais licitantes remanescentes na 
ordem de classificação, em igual prazo, mantendo as mesmas 
condições propostas pela parte licitante vencedora, inclusive 
quanto aos preços. 
 

13.  DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 

de acordo com as cláusulas contratuais e as normas 

enumeradas na Lei 8.666/93, respondendo, cada uma, pelas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

13.2 O fornecimento dos serviços contratados será objeto de 

acompanhamento e fiscalização por um representante da 

Administração deste Órgão, especialmente designado para 

esse fim, pela Diretora Presidente do SAAE de Extremoz, no 

Estado do Rio Grande do Norte, podendo ser realizada 

diretamente a qualquer hora e local pertinente. A Diretora 

Presidente do SAAE de Extremoz pode realizar diretamente a 

fiscalização, independente de delegação para tal atividade. 

13.2.1 O representante da Administração anotará, em registro 

próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. 

13.3 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir e 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções. 

13.4 A Contratada é responsável pelos danos causados 

diretamente á Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

13.5 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, 

assim como, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato. 

13.5.1 A inadimplência do contratado, quanto às obrigações 

elencadas no item 13.5, não transfere a Contratante a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do contrato. 

13.6 Não é permitido à parte CONTRATADA transferir a 

outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia 

e expressa anuência da CONTRATANTE. 

13.7 É de obrigação da parte CONTRATADA fornecer, sempre 

que solicitado pela Administração do SAAE do Município 

de Extremoz/RN, os comprovantes de quitação das 

obrigações trabalhistas e do recolhimento dos encargos 

sociais dos seus empregados, deixando-os à disposição 

da contratante, os originais ou cópias autenticadas, sem 

que seja necessário prévia justificativa. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será mensalmente após a 
comprovação pelo SAAE da execução  do serviço, objeto 
desta licitação, e far-se-á em moeda corrente, através de meio 
legal definido pela CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia útil 
do mês subseqüente, após a apresentação da fatura e Nota 
Fiscal, em 02 (duas) vias. 
14.2 Mensalmente será enviada ordem de execução dos 
serviços necessitados pelo CONTRATANTE, devendo o 
pagamento supra referido corresponder ao montante 
requisitado ao longo de todo o mês. Dessa forma, pode haver 
mais de uma ordem de serviços em mesmo mês ou nenhuma. 
 

15.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

15.1 A despesa decorrente com a contratação dos objetos 

desta licitação correrá no exercício de 2011 à conta da 

Dotação Orçamentária: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.122.08.1-

001 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SAAE 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURIDICA 

100 FONTE 

 

Todos do Orçamento Geral Do SAAE do Município de 

Extremoz/RN, para o exercício corrente, se for o caso, à conta 

das dotações orçamentárias próprias para atender as 

despesas da mesma natureza. 

16. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

16.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a 
sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de pleno 
direito, independentemente de aviso ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos art. 77 a 80 da Lei 8.666, de 21/06/93. 
17. DAS PENALIDADES 

17.1 A parte licitante que ensejar o retardamento da execução 

do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar 

e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade.  

17.2 A Contratada ficará sujeita, ainda, às seguintes 
penalidades: 

a. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor 
total do Contrato, aplicável por dia de atraso, no 
caso de descumprimento do mesmo; 

b. Multa de 2% (dois por cento) do valor total do 
Contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro no 
caso de reincidência. 

17.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 

17.4 Se o valor da multa não for pago, será cobrado 

administrativamente e, em caso de descumprimento, será 

descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser 

inscrito como Dívida Ativa da União e cobrado judicialmente. 

17.5 O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ao) ser 
recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora do Município de Extremoz, por meio de 
Documento de Arrecadação a ser preenchido de acordo 
com instruções fornecidas pela Contratante, ou 
diretamente no SAAE, se assim for determinado pelo 
Contratante. 

17.6 As sanções previstas nos itens a) e b) do subitem 17.2, 

deste Edital, poderão ser aplicadas juntamente com a do 

subitem 17.1, facultada a defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, exaltando os princípios do Contraditório e 

da Ampla Defesa, no prazo de (05) cinco dias úteis. 

18  DOS RECURSOS 

18.1 Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, com 

registro em ata da síntese das suas razões, no que lhe será 

concedida o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 

das razões do recurso, na qual poderá juntar-se memoriais, 

ficando as demais partes licitantes, desde logo, intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente (de 

acordo com o art. 4º, Inciso XVIII, da Lei 10.520/2000). 

18.1.2  A falta de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará na preclusão do direito de recurso. 

18.1.3  O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo. 

18.1.4  O acolhimento de recurso importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

18.1.5  A petição poderá ser feita na própria sessão de 

recebimento, e, se oral, será relatada em termo da ata, 

conforme determinado pelo Pregoeiro. 

18.1.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a Diretora Presidente do SAAE de 

Extremoz/RN, homologará o procedimento licitatório para 

determinar a contratação. 

18.2  Dos atos da Administração, decorrente da aplicação da 

Lei no 8.666/93, caberá: 

Recurso, dirigido a Diretora Presidente do SAAE de 

Extremoz/RN, por intermédio do Pregoeiro, interposto no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a 

ser protocolado no endereço referido no subitem 20.7 deste 

Edital, nos casos de: 

i) Anulação ou revogação da licitação; 
j) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 

79 da Lei no 8.666/93; 
k) Aplicação das penas previstas nos subitens 17.1 e 17.2, 

deste edital; 
l) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

18.2.1 O recurso será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente 

informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá 

ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento do recurso pela autoridade superior, sob pena de 

responsabilidade (de acordo com o § 4º, do artigo 109, da Lei 

8.666/93). 

18.2.2 A intimação dos atos referidos no subitem 18.2.1, 

excluindo-se a pena de multa de mora, será feita mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

18.3 Os recursos e impugnações interpostos 

intempestivamente não serão recebidos. 

19  DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 O fornecimento dos serviços terá acompanhamento, 

controle, fiscalização e avaliação por representante da 

Contratante, com atribuições específicas, que serão 

devidamente designadas pela Diretora Presidente do SAAE 

de Extremoz no Estado do Rio Grande do Norte; (art. 67 da 

Lei nº 8.666/93). 

19.2 A Fiscalização é exercida no interesse da Administração; 

não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na 

sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. 

19.3 A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou 

em parte os serviços fornecidos, se em desacordo com as 

cláusulas contratuais. 

19.4 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao 

objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada sem ônus para a Contratante. 

20   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 É facultada ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, custeada 

pela parte licitante interessada, destinada a esclarecer ou a 

completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da documentação de habilitação. 

20.2 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários ao fornecimento dos objetos até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 

(art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93), quando houver acréscimo ou 

decréscimo quantitativo da locação licitado, através de aditivo 

contratual. 
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20.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela 

elaboração e/ou apresentação de documentos relativos ao 

presente Edital, assim como, qualquer outro custo proveniente 

deste ato licitatório. 

20.4 A Diretora Presidente do SAAE de Extremoz, no Estado 

do Rio Grande do Norte, poderá revogar a presente licitação 

por interesse pública, assim como, anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 

49, da Lei 8.666/93, não cabendo as licitantes o direito a 

indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do 

artigo 59 desta mesma Lei. 

20.5 A participação da licitante implica na aceitação de todos 

os termos do Edital, independentemente de menção diversa 

contida em sua proposta, notadamente com relação à lista de 

preços. 

20.6 O pregoeiro poderá desclassificar proponentes por 

ato fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento 

e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove 

qualquer fato que desabone a idoneidade financeira, 

capacidade técnica ou administrativa desses proponentes. 

20.7 Quaisquer dúvidas sobre elementos inerentes a 

presente licitação deverão ser objeto de consulta, por escrito, 

ao Pregoeiro, no endereço constante no cabeçalho, até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura do 

Certame, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, 

a todos os interessados. 

20.8 O prazo para os interessados prepararem suas 

propostas será de 08 (oito) dias úteis, contados da publicação 

do aviso no Diário Oficial do Município (de acordo com o art. 

11, Inciso III, do Decreto 3.555/2000). 

20.9 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do 

presente edital, será competente o juízo da Comarca de 

Extremoz da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

20.10 Cópia do Edital e seus Anexos serão fornecidos, no 

horário de 08:00 às 14:00 horas, no endereço constante no 

cabeçalho. 

20.11 Fazem parte integrante deste edital: 

 

Anexo I - Projeto Básico – Especificações dos serviços a serem contratados; 

Anexo II - Modelo de Declaração de inexistência de impedimento para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

Anexo III - Minuta de contrato de fornecimento do objeto; 

Anexo IV - Modelo de proposta; 

Anexo V - Modelo de termo de credenciamento; 

Anexo VI - Modelo de declaração de regularidade quanto ao emprego de menor; 

Anexo VII -Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.  

 
 

Extremoz/RN, 20 de maio de 2011. 

 
__________________________ 

Antonio Lopes Neto 
Pregoeiro  

 

 

ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES 

 

1 – OBJETIVO: 

 

A presente licitação tem como objeto a contratação de 
interessado capacitado para a realização de assessoria 
jurídica do setor de licitações e contratos e previdenciária 
para o SAAE do Município de Extremoz/RN, tudo conforme 
anexos, Projeto Básico, os quais farão parte integrante deste 
Edital. 
 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND QTD 

01 ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA* MÊS 05 

02 ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS** 

MÊS 05 

 

O valor estimado do referido projeto é de R$ 28.000,00 

(vinte e oito mil reais). 

 

*ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA 

 
Meta:  
Efetivar o planejamento tributário previdenciário. 
Etapas:  
a) Análise dos recolhimentos mensais e dívida formada; 
b) Planejamento dos recolhimentos; 
c) Assessoria nos parcelamentos; 
d) Ajuizamento de demandas judiciais, sempre que cabível, 
para a obtenção de Certidões Negativas de Débito, Retirada 
de Inscrição nos Cadastros de Inadimplentes do Governo 
Federal e Estadual e demais pertinentes à matéria 
previdenciária. 
 

**ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
Meta:  
Orientar os procedimentos licitatórios e contratos públicos, 
dentro das determinações legais pertinentes. 
Etapas:  
a) Contato com os Ordenadores de Despesa e suas equipes 
para esclarecimento dos procedimentos; 
b) Planejamento dos Contratos; 
e) Desenvolvimento de editais e confecção de minutas; 
f) Acompanhamento da sessão pública; 
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g) Analise e emissão de parecer sobre Editais e recursos 
administrativos; 
h) Prestar assistência ao contencioso judicial concernente à 
seara de licitações e contratos. 
 

2- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 
A licitação da contratação de pessoa física/jurídica, para a 
aquisição dos serviços específicos acima referidos, 
encontra sua fundamentação legal na Lei 10.520, de 
17/07/2002, no Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000 e 
no Decreto nº 2.271, de 07 de junho de 1997, publicado no 
Diário Oficial da União de 08.07.97, Lei 8.666, de 22 de 
junho de 1993 e demais legislações pertinentes. 
 

3-DA VIGÊNCIA: 

 

O prazo estimado para contratação deverá ser da data de 

assinatura até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 

prorrogado, por períodos de até 12 meses, com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

Administração, mediante Termo Aditivo, desde que 

demonstrado o interesse público e a critério da Contratante, 

até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o previsto nos 

termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

 

Extremoz/RN, 20 de maio de 2011. 
 

__________________________ 
Antonio Lopes Neto 

Pregoeiro  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

IMPEDIMENTO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Ao 

SAAE do Município de Extremoz/RN 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011. 

 

   Declaramos para os devidos fins de direito e sob as 
penalidades cabíveis, a inexistência de impedimento para 
licitar ou contratar com a Administração Pública do 
Município de Extremoz. 
 

   . . . . . . . . . ,  . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 2011.  

 

________________________________________  

(Nome,  RG,  Função ou Cargo e Assinatura do  

Representante Legal  ou do Procurador)  

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, 
ENDEREÇO, CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E 
MUNICIPAL, QUANDO HOUVER 

 

ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM 
DUAS VIAS 
 

 
ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATAÇÃO DE INTERESSADO CAPACITADO PARA 

A REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DO SETOR 

DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E PREVIDENCIÁRIA 

PARA O SAAE DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CELEBRADO ENTRE O SAAE DO MUNICIPIO DE 

EXTREMOZ E _______________ CPF/CNPJ: ________, 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2011. 

Aos ...... (..) dias do mês de ....... do ano dois mil e onze, no 

edifício sede do SAAE de Extremoz/RN, instalado na Rua 

Antonio Cabral de Brito S/N Centro – Extremoz/RN - CEP: 

59575-000, de um lado, o SAAE do Município de Extremoz, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda n° 08.451.643/0001-63, por intermédio 

de sua Diretora Presidente, Senhora MICHELINE GOMES DE 

LIRA MACHADO, brasileira, casada, administradora, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 912.600.194-20 e RG nº 

1.380.647/SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Do 

Marinheiro – 7794 – Cidade Satélite – Natal/RN, no uso das 

suas atribuições constitucionais, e em seqüência, designada 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, 

................................, CPF/CNPJ. nº ........../0001-.., 

estabelecida na cidade de............, na ............., ...., ..............., 

CEP. ...... -..., que apresentou os documentos exigidos por lei, 

neste ato representada por seu ...................., Sr. 

......................., CPF nº ...........-.., RG. nº ......... – SSP/RN, em 

conformidade com cópia do Contrato Social anexo ao 

Processo Administrativo nº 001/2011, e daqui por diante 

denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo 

e avençado, e celebram, por força do presente instrumento, 

elaborado de acordo com Minuta examinada pela Assessoria 

Jurídica do SAAE do Município de Extremoz, ex-vi do disposto 

no Parágrafo Único, do artigo 38, da Lei 8.666, de 21 de 

Junho de 1993, e autorizado por despacho da Diretora 

Presidente do SAAE de Extremoz, em conformidade com o 

disposto no artigo 61 da Lei nº 8.666/93, exarado no 

Processo nº 001/2011, objeto é a contratação de 

interessado capacitado para a realização de assessoria 

jurídica do setor de licitações e contratos e previdenciária 

para o SAAE do Município de Extremoz/RN, observadas as 

disposições da Lei nº 8.666/93, e mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Em decorrência da adjudicação que lhe foi feita, em 
conformidade com o Pregão nº 001/2011, a CONTRATADA 
obriga-se ao fornecimento dos serviços infra descritos ao 
SAAE do Município Extremoz, no Estado do Rio Grande do 
Norte. 
 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND QTD 
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01 ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA* MÊS 07 

02 ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS** 

MÊS 07 

*ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA 

 
Meta:  
Efetivar o planejamento tributário previdenciário. 
Etapas:  
a) Análise dos recolhimentos mensais e dívida formada; 
b) Planejamento dos recolhimentos; 
c) Assessoria nos parcelamentos; 
d) Ajuizamento de demandas judiciais, sempre que cabível, 
para a obtenção de Certidões Negativas de Débito, Retirada 
de Inscrição nos Cadastros de Inadimplentes do Governo 
Federal e Estadual e demais pertinentes à matéria 
previdenciária. 
 

**ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
Meta:  
Orientar os procedimentos licitatórios e contratos públicos, 
dentro das determinações legais pertinentes. 
Etapas:  
a) Contato com os Ordenadores de Despesa e suas equipes 
para esclarecimento dos procedimentos; 
b) Planejamento dos Contratos; 
c) Desenvolvimento de editais e confecção de minutas; 
d) Acompanhamento da sessão pública; 
e) Analise e emissão de parecer sobre Editais e recursos 
administrativos; 
f) Prestar assistência ao contencioso judicial concernente à 
seara de licitações e contratos. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA DOCUMENTAÇÃO 

PROCESSUAL 

 

Obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às 

disposições constantes dos documentos adiante enumerados, 

que integram o Processo nº 001/2011 e que, 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 

complementar deste mesmo Instrumento, no que não o 

contrariarem: 

 

a) Pregão Presencial n° 001/2011 de 01 de junho de 2011 do 

SAAE do Município de Extremoz, no Rio Grande do Norte; 

b) Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela 

CONTRATADA em ..... de  ...................... de 2011; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA LICITAÇÃO 

 

O fornecimento dos serviços foi objeto de licitação, de acordo 

com o disposto na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, publicada no 

Diário Oficial da União em 18/07/2002 e Decreto nº 3555, de 

08.08.2000 e demais legislações pertinentes, sob a 

modalidade de Pregão, conforme Edital constante, do 

Processo nº 001/2011, mencionado na alínea "a" do 

Parágrafo Primeiro desta Cláusula, cujo aviso foi publicado 

nos murais desta Prefeitura e no Diário Oficial do Município de 

Extremoz, com antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá sua vigência inicial a partir da data de 

sua assinatura até 31.12.2011, podendo ser prorrogado, por 

períodos de até 12 meses, com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a Administração, mediante 

Termo Aditivo, desde que demonstrado o interesse público e a 

critério da Contratante, até o limite de 60 (sessenta) meses, 

conforme o previsto nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 

8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – DO ACRÉSCIMO 

OU REDUÇÃO 

 

Fica expressamente prevista a possibilidade de acréscimo ou 

redução de quantidade do objeto do contrato fornecido, de 

acordo com o interesse público, através de termo aditivo, 

respeitado o limite do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

A CONTRATADA obrigar-se-á: 

 
w) Manter quando do fornecimento dos serviços 
objeto da presente licitação, profissionais capacitados, 
devidamente trajados; 
x) Fornecer os serviços contratados, objeto deste 
instrumento, com presteza e diligência, dentro dos melhores 
índices de padrão e qualidade, respeitando as especificações 
técnicas e padrões existentes, especialmente as normas éticas e 
profissionais geridas pela Ordem dos Advogados do Brasil. 
y) Dar total garantia quanto à qualidade dos 
serviços ora contratados, bem como efetuar a substituição 
imediata, e totalmente às suas expensas, de qualquer serviço 
entregue comprovadamente fora das especificações técnicas 
deste edital, dos padrões normais de qualidades, com defeito 
ou fora das especificações legais existentes, portanto, fora das 
especificações técnicas e padrões de qualidade constantes 
dos Regulamentos Técnicos legais e estabelecidos pela 
Ordem dos Advogados do Brasil; 
z) Responder isoladamente pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução deste contrato, nos termos do 
disposto no artigo 71 da Lei Federal 8666/93 e suas 
alterações; 
aa) Responder por quaisquer danos, perdas ou 
prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo 
ou culpa, na execução do contrato, bem como, por aqueles 
que venham a ser causados por seus prepostos, em idênticas 
hipóteses; 
bb) Zelar pela fiel execução deste contrato, 
utilizando-se de todos os recursos humanos necessários para 
tanto, de acordo com a demanda ora contratada; 
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cc) Acatar as requisições de entrega dos serviços 
objeto deste contrato, através de ordem de execução, 
obedecendo aos prazos legais e estipulados pelo Município para 
cada demanda encaminhada; 
dd) Entregar Certidões com todas as obrigações 
previdenciárias e tributárias quitadas. 
ee) Emitir nota fiscal e recibo. 
ff) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o 
fornecimento dos serviços CONTRATADOS, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE; 
gg) Assumir inteira responsabilidade pelo 
fornecimento dos serviços CONTRATADOS, e efetuá-los de 
acordo com as necessidades da CONTRATANTE; 
hh) Arcar com todas as despesas necessárias ao 
correto fornecimento dos serviços; 
ii) Agir segundo as diretrizes da CONTRATANTE 
e legislação pertinente; 
jj) Cumprir horários e periodicidade, para o 
fornecimento dos serviços conforme definido pela 
CONTRATANTE; 
kk) Atender aos chamados extraordinários, em 
caso de necessidade, respeitada a legislação trabalhista; 
ll) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, 
bem como ao responsável pelo fornecimento dos serviços, 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas providências necessárias; 
mm) Garantir o perfeito funcionamento de todos os 
sistemas a que se refere o objeto desta licitação; 
nn) Todo serviço a ser fornecido deverá ser 
submetido à apreciação da Administração quanto à sua 
qualidade e conformidade à especificação do edital, assim 
como todo aquele que for substituído deverá ser submetido ao 
mesmo procedimento; 
oo) Atender a CONTRATANTE em caráter de 
emergência, aos sábados, domingos e feriados, e em horário 
noturno nos dias úteis, conforme as necessidades requeridas; 
pp) Manter, durante toda a execução do 
CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigida na licitação; 
qq) Os serviços que apresentarem diagnóstico de 
eventuais vícios ou defeitos deverão ser corrigidos 
imediatamente; 
rr) Não subcontratar, ceder, ou transferir total ou 
parcialmente suas obrigações CONTRATUAIS, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

 

A CONTRATANTE obrigar-se-á : 

 

VIII - Administrar diretamente o fornecimento do serviço, 
especificamente, através da emissão de ordem de 
fornecimento e de fiscalização; 

IX - Efetuar os pagamentos mensais até o décimo (10º) 
dia útil do mês subseqüente ao do bem locado, de 
acordo com o montante requisitado naquele mês, 
após o ateste das faturas, pelo fiscal responsável; 

X - O fornecimento de fotocópias de documentos e 
processos necessários à fiel execução do contrato; 

XI - O fornecimento das informações necessárias à fiel 
execução do contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R$ 

(.....) (.....) do fornecimento dos serviços adjudicados e 

homologados em processo licitatório, Pregão Presencial 

001/2011. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA 

REPACTUAÇÃO/REVISÃO DO PREÇO 

 

Será permitida a repactuação do contrato, a contar da data da 

proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, 

ou da data da última repactuação, conforme o caso. Caberá à 

Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso, 

assim como, a demonstração analítica de cada repactuação, 

quando for o caso, a ser aprovado pela Administração. 

Observadas as determinações legais aplicáveis, o valor 

pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da 

Contratada ou Contratante, com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto 

no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº: 8.666/93, e 

observadas as disposições do Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa decorrente com o presente objeto desta licitação, 

correrá no exercício de 2011 à conta das Dotações 

Orçamentárias:  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.122.08.1-

001 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SAAE 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURIDICA 

100 FONTE 

 

 
Todos do Orçamento Geral do SAAE do Município de 

Extremoz para o exercício corrente, se for o caso, à conta das 

dotações orçamentárias próprias para atender as despesas da 

mesma natureza. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

 

Após a execução do serviço solicitado pelo CONTRATANTE, 
devendo o pagamento supra referido corresponder ao 
montante requisitado. Dessa forma, pode haver mais de uma 
ordem de serviço em mesmo mês ou nenhuma. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – DATA E 

CONDIÇÕES 

 

O pagamento do serviço, objeto desta licitação, far-se-á em 

moeda corrente, através de meio legal definido pela 

CONTRATANTE, mediante a apresentação da Nota Fiscal e 

Fatura, em 02(duas) vias, atestada por servidor designado, no 

prazo de até 15 (quinze) dias úteis, observado o disposto no o 

art. 2º da Lei n.º 9.032, de 28.04.95, que alterou o art. 31 da Lei 

n.º 8.212/91. As notas fiscais/faturas que apresentarem 

incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 

ocorrerá 07 (sete) dias após a data de sua apresentação 

válida. 

 

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

  

O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas contratuais e as normas enumeradas 

na Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de 

sua inexecução total ou parcial. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOS 

ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários ao objeto, quanto ao 

acréscimo ou supressão de quantidades, a critério exclusivo do 

Contratante até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial do Contrato (de acordo com o art. 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/93). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA 

FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização será exercida por um representante da 

CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, devidamente 

credenciado pela Diretora Presidente do SAAE de Extremoz, no 

Estado do Rio Grande do Norte, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará 

ciência ao credenciado (de acordo com o art. 67, da Lei nº 

8.666/93), a quem, igualmente, competirá anotar todas as 

ocorrências e faltas relacionados com o fornecimento, 

podendo tal atividade ser a qualquer tempo exercido pela 

Diretora Presidente diretamente, independente de delegação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – DA 

RESPONSABILIDADE 

 

 A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz 

a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições 

técnicas, vício redibitório, e, na ocorrência deste, não implica co-

responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 

prepostos (de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA 

INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO  

 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, e 

ficará o contrato rescindido de pleno direito, independentemente 

de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se vier a 

acontecer uma das ocorrências prescritas nos art. 77 a 80, da Lei 

n. º 8.666, de 21.06.93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Se a Contratada não mantiver a proposta que ensejou este 

contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, 

ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS 

PENALIDADES 

 

A Contratada ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades:  

IV -  Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total do 
Contrato, aplicável por dia de atraso, no caso de 
descumprimento do mesmo; e  

V -  Multa de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato por 
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, 
aplicada em dobro no caso de reincidência.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA MULTA 

 

Se o valor da multa não for pago, será cobrado 

administrativamente e, em caso de descumprimento, será 

descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser 

inscrito como Dívida Ativa do Município de Extremoz e cobrado 

judicialmente. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ao) ser 

recolhido(s) em qualquer agência integrante da Rede 

Arrecadadora do Município de Extremoz, por meio de 

Documento de Arrecadação do Município de Extremoz, a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 

Contratante, ou diretamente na Secretaria de Administração do 
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Município em comento, se assim for determinado pela 

Contratante.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – DA 

CUMULATIVIDADE 

 

As sanções previstas nos Itens a) e b) do parágrafo primeiro 

desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do 

caput desta cláusula, facultada a defesa prévia do interessado 

no respectivo processo, exaltando o princípio do Contraditório 

e da Ampla Defesa, no prazo de (05) cinco dias úteis. 

e) PARÁGRAFO QUARTO – DO REGISTRO 

 

As penalidades serão registradas no órgão legal, e no caso de 

impedimento de licitar e contratar com a Administração, o 

licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo 

das multas previstas no parágrafo primeiro desta cláusula e 

das demais cominações legais. 

f)  
g) PARÁGRAFO QUINTO – DA DEFESA PRÉVIA 

 

Nos termos dos art. 81 a 88, da Lei n. º 8.666/93 fica a 

CONTRATADA garantida a prévia defesa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS 

ENCARGOS LEGAIS 

 

Todo o tributo quer sejam Federais, Estaduais, decorrentes da 

execução deste contrato, serão de exclusiva responsabilidade 

da CONTRATADA, não se responsabilizando o 

CONTRATANTE por qualquer indenização ou restituição a 

esse título. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO 

CONTROLE DAS DESPESAS 

O controle das despesas decorrentes deste contrato será 

efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte. Verificada a ilegalidade deste contrato pelo Tribunal de 

Contas do Estado, será ele declarado insubsistente, sem que 

caiba à CONTRATADA qualquer direito á indenização ou 

restituição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS 

ANEXOS DO CONTRATO 

 

Fazem parte integrante deste contrato, a proposta 

apresentada pela CONTRATADA, autuada aos autos do 

Processo n° 001/2011, bem como o edital do Pregão e seus 

anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA 

PUBLICAÇÃO 

 

Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação do 

extrato do Contrato e seus eventuais Termos de Aditivos em 

meio oficial, até o quinto dia útil do mês subseqüente, a qual 

deverá efetivar no prazo de até 20 (vinte) dias, contados 

daquela data, nos termos do Parágrafo Único, Artigo 61, 

parágrafo único, da Lei 8.666/93, combinado com o Anexo I, 

art. 22, do Decreto-lei nº 3.555/2000. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é 

competente a Comarca de Extremoz, da Seção Judiciária no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 E para firmeza, e como prova de assim haverem, 

entre si, ajustado e contratado, e presente Contrato é lavrado o 

presente Contrato, cujo extrato será publicado no Diário Oficial 

do Município de Extremoz/RN, o qual, depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas 

testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se  as cópias 

necessárias para sua aprovação e execução. 

Extremoz/RN, .. de ........ de 2011. 

SAAE do Município de Extremoz           Nome da Pessoa     
Física ou Jurídica                                                                   
CNPJ: 08.451.643/0001-63                                             
CNPJ/CPF: 
           CONTRATANTE                    CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS 
1ª 
CPF 
ENDEREÇO 
 
2ª 
CPF 
ENDEREÇO 
 
Aprovo o presente “CONTRATO DE PRESTACÃO DE 
SERVICO”, celebrado com a (nome da pessoa física ou 
jurídica) ................................................, no uso das minhas 
atribuições legais. 
 

 

Extremoz, .. de ....... de 2011. 

MICHELINE GOMES DE LIRA MACHADO  

Diretora Presidente 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA 

Ao 

SAAE do Município de Extremoz/RN 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011. 

 

O interessado............................ estabelecida na Rua .....nº..., 
inscrita no CNPJ nº................., Inscrição Estadual nº.... e 
Inscrição Municipal nº.........., com Conta Bancária no Banco 
................., Agência n.° ................., Conta Corrente n.° 
..............., propõe-se a locar o bem infra especificado: 

 

ITEM DESCRIMINAÇ
ÃO 

QU
AN
T 

MÊS Valor 
Unitário 

1.    R$ 

     

     

 TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA R$ 

 

O valor mensal global da proposta corresponde a R$ ..... (..... ) 

 Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Submetemo-nos a todas as exigências do edital. 

- - - - - - - - - ,  . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 2 .00__  

________________________________________  
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 
Representante Legal) 

 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, 
CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E MUNICIPAL, QUANDO 
HOUVER 

 

ESTE DOCUMENTO É DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO E DEVE SER APRESENTADO EM DUAS 
VIAS 
 
 

 

 

 

ANEXO V 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

A (Nome). vem credenciar seu representante legal para a 
participação no processo licitatório da modalidade Pregão 
Presencial de n.º 001/2011, a ser realizado no SAAE do 
Município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, na 
data de .... de ......... de 2011, as  :00 horas. Na pessoa de 
(nome do credenciado), (nacionalidade), (Estado Civil), 
(Função ou Cargo), portador da cédula de identidade n.º 
______________ (SSP/ITEP)/__, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 
____________-___, residente e domiciliado à Rua/Av. 
____________, n.º ____, Complemento: _____________, 
Bairro: ________, CEP: 59.___-____. (Se Sócio-Proprietário)  
 
 
Este ato se dá com base em previsão contratual desta 
sociedade, na Cláusula ____________ do respectivo Contrato 
Social, que segue em anexo, ad litteram: 
 

“(trecho do contrato social que delega os devidos poderes 

exigidos no Edital)” 

Ou (Se funcionário da empresa) Para formular ofertas e lances 

de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da licitante, especialmente, todos os 

poderes para representá-lo, junto a qualquer repartição 

pública ou particular, para receber citações, confessar, 

transigir, renunciar, receber, firmar compromisso, além de tudo 

mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento deste 

mandato. 

_______/RN, __ de _________ de 2010. 

___________________________________________ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 
Representante Legal) 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE, COM NOME, ENDEREÇO, 
CNPJ E INSCRIÇÕES ESTADUAL E MUNICIPAL, QUANDO 
HOUVER 
 
ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO EM DUAS 
VIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DE EXTREMOZ 
 

GILMARA DA SILVA COSTA 
DIRETORA TÉCNICA 

 
FRANCISCO CANINDÉ COSME DOS SANTOS 

CHEFE DE ASSESSORIA TÉCNICADE INFORMÁTICA 

 
 
 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ - EXPEDIENTE 
 Circula as terças, quartas, quintas e sexta, ou em edições especiais 
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