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Diário Oficial Do Município De Extremoz
Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09)

ANO V – Nº 1019 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2015
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO

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

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN

ERRATA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2014 DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014

A comissão Permanente de Licitação da prefeitura municipal
de Extremoz/RN, informa a quantos interessa que na  ATA DE
REGISTRO DE PREÇO 005/2014 DECORRENTE Da
licitação/pregão presencial para registro de preços nº
017/2014, objetivando a locação de móveis, equipamentos de
informática e material permanente para atender o programa
ACESSUAS. Houve um erro material no item 2.4elemento de
despesa: onde se lê: 2.4. ELEMENTO DE DESPESA:
44.90.52.00, lê se ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00.
HELTON LUIZ DA SILVA DIAS presidente..

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS -SAAE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015
OBJETO: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 03 DE FEVEREIRO DE 2015.

HORÁRIO: 09:00 HORAS (HORÁRIO DA CIDADE DE
NATAL).
LOCAL: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, por
meio do Pregoeira Celivani Fernandes Farias, realizará na
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação do
SAAE DE EXTREMOZ/RN, onde também procederá a entrega
dos referidos editais, o presente Pregão, com aplicação
subsidiária da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais
disposições aplicáveis, bem como pelas regras e condições
estabelecidas neste Edital.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A
AQUISIÇÃO PARCELADA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA
DOCUMENTAÇÃO: ATÉ 03/02/2015 AS 09h00 min DO DIA,
NA SEDE DO SAAE DE EXTREMOZ/RN NA CPL ONDE

ACONTECERÁ A ABERTURA DOS REFERIDOS
ENVELOPES.

OBSERVAÇÃO: Ocorrendo decretação de feriado, ou outro
fato superveniente de caráter público, que impeça a realização
deste evento na data acima marcada, a licitação ficará
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil
subseqüente, independentemente de nova comunicação.

QUAISQUER ESCLARECIMENTOS SERÃO PRESTADOS
PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COM
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO CABRAL DE BRITO S/N,
CENTRO – EXTREMOZ/RN - FONE/FAX: (084) 3279.3256,
NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 12:30 HORAS.

ANEXOS

Modelos de Atestados, Proposta e Declarações:

I) Carta de Credenciamento;
II) Declaração de Regularidade das

condições de Habilitação;
III) Declaração de Atendimento ao Art. 27,

Inciso V da Lei 8666/93;
IV) Proposta De Preços;
V) Atestado de Capacidade Técnica;
VI) Termo de Referência;
VII) Minuta de contrato.

1. DO OBJETO DO PREGÃO:

1.1 O objeto da licitação é a SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE
POÇOS.

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS:

2.1 A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e
irrevogável, das normas constantes do presente Edital e dos
seus Anexos.

2.2 Não poderão participar do presente Pregão, empresas que
estejam enquadradas nos seguintes casos:

a) Suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a SAAE
DE EXTREMOZ/RN, enquanto durar a suspensão ou o
impedimento;

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurar o motivo
determinante da punição ou até que seja promovida a
reabilitação;
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c) Que se encontrem sob falência decretada, concordata,
concurso de credores, dissolução ou liquidação.
2.3. Nenhum representante poderá representar mais de uma
empresa licitante.

2.4. Não será permitida a participação sob a forma de
consórcio.

2.5. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior:

a) Proceder a consultas ou diligências que entender cabíveis,
interpretando as normas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação;

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer
documentos, para fins de habilitação e classificação do
proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da Proposta e o ato não acarrete violação aos
princípios básicos da Licitação;

c) Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos
porventura necessários ao entendimento de suas propostas.

2.6 O SAAE DE EXTREMOZ/RN poderá revogar o presente
Pregão por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, devendo anulá-lo
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

2.7 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as
informações adicionais, que se fizerem necessárias à
elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por
escrito e por fax, conforme informações constantes do
preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência
mínima de 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da
Sessão.

2.7.1 Os pedidos de esclarecimentos não constituirão,
necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário
do Pregão.

2.7.2 As questões formuladas, bem como as respostas de
interesse geral, serão divulgadas para todos os que retiraram o
Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da
empresa consulente.

2.7.3 As alterações do Edital que, inquestionavelmente,
afetarem a formulação da proposta, serão informadas para
todas as licitantes que retiraram o edital e divulgadas pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido.

2.8 As situações não-previstas neste Edital, inclusive as
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão
resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente,
desde que pertinentes com o objeto do Pregão e observadas à
legislação em vigor.

2.9 Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta
vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual,
como se nele estivessem transcritos.

2.10 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da Licitação.

2.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e
seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na unidade do SAAE promotora do evento.

2.12 Não serão aceitas propostas por via postal, ou por outras
vias assemelhadas, ou entregues por pessoas que não
estejam credenciadas de acordo com o exigido no edital.

3. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES:

3.1 O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento
Público ou Particular, ou Carta de Credenciamento (Modelo
I do ANEXO 2), o qual irá compor o processo licitatório, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame,
inclusive formular ofertas e lances de preços, bem como
negociar preços diretamente com o Pregoeiro em nome da
licitante.
3.1.1 Sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
3.2 O credenciado deverá identificar-se exibindo a carteira de
identidade, ou outro documento equivalente, fora dos
envelopes.
3.3 Apresentar, também, a Declaração de Regularidade das
condições de Habilitação (Modelo II do Anexo 2), conforme
exigido na alínea “a” do sub-LOTE 7.3 do Edital.

4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

4.1 As licitantes deverão apresentar a proposta de preços, para
o objeto licitado, conforme este Edital e seus Anexos.
4.2 O envelope com a proposta de preços deverá estar
fechado e rubricado na aba do fechamento pelo representante
da empresa com a seguinte identificação externa:

PREGÃO PRESENCIAL Nº __ /2013 – SAAE - RN
PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01
EMPRESA: (indicar o nome/fone/fax/e-mail/endereço de
empresa proponente)

4.3 A Proposta de Preços deverá ser apresentada na forma a
seguir e obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e
atender aos padrões abaixo estabelecidos:
4.3.1 - A proposta contida no ENVELOPE Nº 01, deverá ser
apresentada em duas vias de igual teor e forma, organizadas
separadamente, datilografada ou impressa, ou em papel
timbrado, apresentando: razão social, CNPJ, inscrição
estadual, endereço completo, telefone/fax, e-mail (quando
houver) e conter a seguinte documentação:

a) Ser dirigida ao Pregoeiro Oficial, contendo
declaração expressa de que mantém a validade da proposta
pelo prazo de 60 (sessenta) dias; contados da data da sessão
de recebimento e abertura do envelope de proposta de preços;
b) Planilha de Preços, de acordo com o modelo do
anexo.

4.3.2 - Na elaboração da Proposta de Preços a Licitante deverá
observar que:

a) Deverá conter preço unitário por produto e total do
LOTE, conseqüentemente o total do lote, o qual deverá ser
indicado em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso
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de divergência entre os valores, a indicação por extenso e o
valor por extenso;
b) O preço deverá ser fixo, compatível com o preço de
mercado na data da apresentação da proposta, para
pagamento em 10 (dez) dias, a partir da data de apresentação
da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação de pagamento;
c) O reajustamento dos preços somente será possível
se autorizado por alteração das normas federais pertinentes à
política econômica;
d) A proposta da Licitante deverá ser apresentada,
obrigatoriamente, em moeda corrente brasileira, e em idioma
português;
e) A proposta deverá indicar todos os elementos
técnicos necessários e inerentes ao objeto, tais como: número
do LOTE, quantidade, especificação, unidade, e demais dados
técnicos inerentes ao serviço;
f) Mencionar o número deste Pregão;
g) Ocorrendo omissão por parte da Licitante de qualquer dos
encargos e das responsabilidades descritas neste edital, a
proposta será desclassificada;

4.4 - Caso venha a se verificar qualquer divergência nas
informações constantes da proposta de preços, pertinentes a
valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá,
para todos os efeitos, aquele por extenso;

4.5 - A entrega do envelope contendo a respectiva proposta
significará expressa aceitação, pelo licitante, de todas as
disposições deste edital.

4.6 - 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 neste edital, no que couber e a
critério da Administração

5. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:

5.1 – O Pregoeiro, após analise da conformidade das
propostas com o estabelecido neste edital declarará como mais
vantajosa para o SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE EXTREMOZ/RN, a proposta de MENOR PREÇO
POR LOTE objeto desta licitação;

5.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não
prevista neste Edital e seus anexos, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados
nas ofertas das demais licitantes.

5.3 – Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das
propostas, caberá o julgamento desta licitação em estrita
observância ao estabelecido neste Edital e seus anexos.
Também caberá a decisão final quanto aos casos omissos e
dúvidas decorrentes deste Edital;

5.4 - O julgamento da presente licitação será processado
segundo o critério do menor preço, e, serão classificadas as
propostas que estiverem integralmente em conformidade com
as especificações e exigências deste Edital e seus Anexos.

6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

6.1 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido
nesta Licitação;

b) Apresentarem preços unitários ou do LOTE excessivos ou
inexeqüíveis, na forma da legislação vigente;

b) Não atenderem às exigências deste Edital.

7. SESSÃO DO PREGÃO:

7.1 A Sessão do Pregão, para recebimento e abertura dos
envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos
de Habilitação, será realizada pelo Pregoeiro, no local, data e
horário indicados no preâmbulo deste Edital.

7.2 Recomenda-se que todos os interessados em participar da
Sessão do Pregão estejam no local indicado, pelo menos 15
(quinze) minutos antes do horário determinado para a
abertura da Sessão.

7.3 A Sessão do Pregão desenvolver-se-á conforme segue:

a) Abertura da Sessão pelo Pregoeiro, com a identificação e
credenciamento de 1 (um) representante por empresa
participante, na forma do LOTE e entrega da Declaração de
Regularidade das condições de Habilitação conforme Modelo II
do ANEXO 2 e dos envelopes da Proposta de Preços e dos
Documentos de Habilitação;

b) Abertura dos envelopes da Proposta de Preços e leitura, em
voz alta, dos preços cotados;

c) Análise, desclassificação das Propostas que estejam em
desacordo com o solicitado no Edital e classificação das
Propostas que estejam em consonância com o exigido;

d) Indicação das licitantes que participarão da rodada de
lances verbais;

d.1) Da rodada de lances verbais participará o licitante que
ofertar o menor preço POR LOTE, calculado conforme a
seguir, e todos os demais cujas Propostas Econômicas
situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do
menor preço por produto do LOTE:
d.2) Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições
definidas, da rodada de lances verbais participarão as
empresas ofertantes das 03 (três) melhores Propostas,
quaisquer que tenham sido os preços oferecidos;

e) Início da rodada de lances verbais entre os convocados; os
lances serão realizados com base no valor do LOTE, valor do
lote final após a soma dos itens do lote;

e.1) A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes
considerar necessário o Pregoeiro;

e.2) A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá
como referencial os valores ofertados, iniciando-se com a
empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante
do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor
preço;  a cada nova rodada será efetivada a classificação
momentânea das Propostas, o que definirá a seqüência dos
lances seguintes;

e.3) A licitante que não apresentar o seu lance, na forma
indicada na alínea anterior,  quando convocada pelo Pregoeiro,
será excluída da etapa de lances verbais e será mantido o
último preço apresentado, para efeito de ordenação das
Propostas;
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e.4) Terminada a etapa de lances, o desconto concedido
deverá ser aplicado linearmente sobre todos os itens.

f) Ordenamento das empresas pelos preços em ordem
crescente;

g) Análise da Proposta de menor preço, no que tange à sua
aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o Pregoeiro
decidir motivadamente a respeito;

h) Negociação direta com o proponente de menor cotação,
para a obtenção de melhor preço, se for o caso;

i) Observada a ordem de classificação, serão verificadas as
condições de Habilitação da licitante que apresentar a
Proposta de menor preço. Se a licitante desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
ao Edital;

j) Aclamação da licitante vencedora;

k) Manifestação imediata e motivada dos demais licitantes
quanto à intenção de recorrer, quando lhes será concedido o
prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

k1) Neste caso, a Sessão será suspensa e adotada os
procedimentos na forma dos subitens 8.4 e 8.10 deste edital;

k2) Em sendo procedente o recurso, a sessão será reaberta,
adotando-se os procedimentos previstos a partir da alínea “i”
deste sub-item;

l) Não havendo manifestação imediata e motivada de recorrer,
o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação;

m) Vista e rubrica, pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos
representantes das empresas participantes, em todas as
Propostas de Preços, nos Documentos de Habilitação da
vencedora e no fechamento dos envelopes de Habilitação
remanescentes, conforme alínea “o”;

n) Fechamento e assinatura da ata da Sessão pelo Pregoeiro
Equipe de Apoio e pelos representantes dos participantes;

o) Devolução dos envelopes dos Documentos de Habilitação
das licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º
(segundo) e 3º (terceiro) colocados em preço, que ficarão
retidos até assinatura do contrato pela licitante vencedora.

7.4 No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional,
vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os
envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob
a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com
as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

7.4.1 Somente será considerada habilitada a licitante que
houver preenchido os requisitos de Habilitação na data da
Primeira Sessão e que apresentar, na Sessão de
prosseguimento, os documentos atualizados que porventura
estejam vencidos.

8. DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO:

8.1 - Serão fornecedoras do objeto desta licitação, as
empresas cujas propostas forem classificadas em primeiro
lugar;
8.2 - A segunda classificada só poderá fornecer à
Administração, quando esgotada a capacidade de AQUISIÇÃO
daquela e assim sucessivamente, relativamente às demais
propostas classificadas, de acordo com o consumo médio
previsto para cada LOTE do Anexo I deste instrumento
convocatório.
8.3 - Se a empresa classificada em primeiro lugar recusar-se a
receber a nota de empenho, a Administração convocará ao
preço da primeira, a empresa classificada em segundo lugar,
para prestar o serviço ora descrito, aplicando as faltosas às
penalidades admitidas em lei e previstas neste edital.
8.4 – A prestação do serviço objeto desta licitação deverá ser
feito acompanhado de nota fiscal, ou nota fiscal-fatura,
conforme o caso e a respectiva nota de empenho.
8.5 - Será necessário constar da nota fiscal ou nota fiscal-
fatura, quando da entrega, o valor unitário, a quantidade do (s)
produto (s), material (ais) ou gênero (s), o valor total e o local
de entrega.
8.7 – A (s) licitante (s) vencedora (s) ficará (ao) obrigada (s),
quando for o caso, a atender todas as notas de empenho
emitidas durante a vigência do contrato.
8.8 - O objeto deste Pregão será atestado depois de conferido
o cumprimento total da prestação do serviço.

9. DA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO:

9.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues
em envelopes fechados e rubricados na aba do
fechamento pelo representante da empresa, com a
seguinte redação externa:

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2013 – SAAE - RN
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02
EMPRESA: (indicar o nome/fone/fax/e-mail/endereço de
empresa proponente)

9. HABILITAÇÃO:

9.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial do ultimo exercício social
exigível, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede do licitante, assinado pelo
responsável competente.

REGULARIDADE FISCAL:

a) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
b) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida

pelo Instituto Nacional de Seguro Social.
c) Certificado de Regularidade de Situação –

CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal.

d) Certidão de Negativa de Tributos Federais.
e) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa da

União.
f) Certidão Negativa de Débito do Estado do

domicílio ou sede do licitante.
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g) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do
Estado, expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, do domicílio ou sede do licitante.

h) Certidão Negativa de Tributos do Município, do
domicílio ou sede do licitante;e

i) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas
(CNDT).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão, mediante apresentação de
atestado (s) de capacidade técnica, expedido
(s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público
ou privado; § 4º do art. 30 da Lei 8.666/93.

b) Declaração de Inexistência de Trabalhador
Menor, expedida pelo licitante.

c) As microempresas e empresas de pequeno
porte definidas, respectivamente, nos incisos I
e II do art. 3°, da Lei Complementar n° 12/2006,
de 14 de dezembro de 2006, interessadas em
participar desta licitação, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição (Art. 43,
Lei Complementar n° 123/2006);

d) Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito, de certidão negativa (§ 1°Art. 43, Lei
Complementar n° 123/2006);

e) A não-regularização da documentação, no
prazo previsto no sub-ítem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação (§ 2°Art. 43, Lei
Complementar n° 123/2006).

9.2. Os documentos exigidos para Habilitação que devem
integrar o Envelope n.º 02 poderão ser apresentados em
original, em cópia autenticada, publicação em órgão da
Imprensa Oficial ou, ainda em cópia simples, neste caso
mediante a apresentação dos originais, para conferência e
autenticação pelo Pregoeiro e sua Equipe.
9.2.2. A aceitação de certidões extraídas via Internet
dependerá de confirmação da sua autenticidade, que será feita
pelo Pregoeiro e sua equipe.
9.3 - Todos os documentos a serem apresentados deverão
estar, preferencialmente, numerados em ordem seqüencial e,
obrigatoriamente, dentro do prazo de validade neles indicados
pelo órgão expedidor.

9.4 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação
de documento” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital e seus Anexos;
9.5 - Se a Documentação de Habilitação não estiver completa
e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus
anexos, a licitante será considerada inabilitada;

10. FORMA DE AQUISIÇÃO DE OBJETO

I – A entrega do objeto deste edital deverá ser efetuada no
prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da ordem de
AQUISIÇÃO, devidamente assinada.

II – A licitante vencedora garantirá a qualidade dos
materiais pelo prazo estabelecido pelo fabricante e
indicará em sua proposta o fabricante dos materiais.

III – Os materiais deverão ser embalados e transportados
adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.

IV – A Quantidade de Materiais a ser entregue, será fornecida
em conformidade com o Pedido de Compra, emitido pela
secretaria requisitante.

V – A licitante vencedora, ficará obrigada à trocar as suas
expensas o material que vier a ser recusado sendo que ato de
recebimento não importará sua aceitação.

VI – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá
a qualidade dos produtos obrigando-se a repor aquele que
apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o
apresentado na proposta.

11. DO JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO:

11.1 A licitação será julgada e adjudicada ao licitante que
oferecer o MENOR PREÇO POR LOTE.

12. DO ORÇAMENTO

a) UNIDADE 01 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ/RN

b) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.01 – GESTÃO DE
ADM SAAE.

c) ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00-MATERIAL
DE CONSUMO

d) FONTE: 100

13. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS:

13.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de
Pregão, perante o SAAE a licitante que não se manifestar até
02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da Sessão do
Pregão, apontando as falhas e irregularidades que o viciaram.
13.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado
no sub-ítem anterior, não a caracterizará como tal, recebendo
tratamento como mera informação.

13.3. Dos atos e decisões relacionados com o Pregão cabe
Recurso, nos seguintes casos:

a) Declaração da vencedora;
b) Anulação ou revogação do Pregão;
c) Aplicação das penalidades de multa e impedimento de licitar
e contratar com o SAAE.

13.4. O Recurso de que trata a alínea "a" do sub-ítem 11.3
dependerá de manifestação imediata e motivada da licitante,
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neste sentido, ao final da Sessão Pública, fazendo constar em
ata a sua intenção de interpor Recurso com a síntese das suas
razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis
para apresentar memoriais relacionados à intenção
manifestada, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão ao término daquele prazo. A não-apresentação de
memoriais configurará a desistência do direito de recorrer.
13.5 Não serão aceitos como Recursos as alegações e
memoriais que não se relacionem com as razões indicadas
pela licitante na sessão pública.
13.6 O Recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito
suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.7 Os Recursos de que tratam as alíneas "b" e “c” do sub-
ítem 11.3 deverão ser interpostos no prazo de 03 (três) dias
úteis a contar da intimação do ato.
13.8 A intimação dos atos referidos na alínea “b” do sub-ítem
11.3 será feita mediante publicação na imprensa oficial.
13.9 Os Recursos interpostos fora do prazo não serão
conhecidos.
13.10 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,
neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida em 05 (cinco)
dias úteis contados do recebimento do recurso, pela autoridade
superior.

13.10.1 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a
adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora.

14. DAS PENALIDADES:

14.1 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da
sua proposta, ensejar o retardamento da execução do certame,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da
entrega, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
ficará impedida de licitar e contratar com o SAAE, pelo prazo
de até 02 (dois) anos.

14.2 Além das situações previstas na Lei n º 8.666/93, poderá
ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o SAAE, ainda, nos seguintes casos, à licitante que,
dentro do prazo de validade da sua proposta:

a) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato, no prazo
estabelecido no sub item 12.1 deste Edital;
b) Deixar de entregar os documentos ou apresentar
documentos falsos ou falsificados.

14.3 Ensejará a aplicação de multa no percentual de 2% (dois
por cento) sobre o valor global da contratação, sem prejuízo da
aplicação da sanção prevista nos subitens 11.3 deste Edital,
qualquer das seguintes ocorrências:

a) Recusa injustificada em assinar o contrato;
b) Não-manutenção das condições de Habilitação,
inviabilizando a contratação.

14.4 A multa deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação, sob pena de execução judicial.

14.5 Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos
fortuitos, ou de força maior ou razões de interesse público,
desde que devidamente comprovados e enquadrados
legalmente nestas situações.

14.6 As penalidades serão aplicadas com observância dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

15. DA CONTRATAÇÃO:

15.1 A contratação será formalizada mediante a assinatura do
contrato.
15.2 Como condição para celebração da eventual aquisição, a
licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de
Habilitação.
15.3 A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da convocação, que dar-se-á por carta com
“AR” (Aviso de Recebimento) ou telegrama ou fax, para
receber a ordem de compra, na sede do SAAE, sob pena de
aplicação das sanções previstas nos subitens 12.1 e 12.2
deste Edital.

16. DO FORO:

16.1 É competente o Foro da Seção Judiciária do Estado do
Rio Grande do Norte, comarca de Extremoz/RN, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Pregão.

EXTREMOZ, 21 DE JANEIRO 2015.

CELIVANI FERNANDES FARIAS

Pregoeira Oficial

ANEXO I

(Modelo I)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a)
...................................................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
....................................... e CPF nº ..................................., a
participar da Licitação instaurado pelo SAAE, na modalidade
de Pregão presencial nº ............./200..., na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para
pronunciar-se em nome da empresa
....................................................., bem como formular
propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame.

............................., ......... de ............................. de 2015

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA

DO REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

ANEXO 2
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(Modelo II)

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO

(Local e data)
O SAAE
(endereço)
(Fax

Ref.: ...........................................................
Empresa
.....................................................................................................
.................., CNPJ .................................................................,
pelo seu Representante Legal
................................................................................, CPF nº
......................................, DECLARA para fins de cumprimento
do Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação
das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da
Lei nº 10.520/2002, que atende plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO (Modelo II do ANEXO 2)
DEVE SER APRESENTADA EM CONJUNTO COM O

DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO,
NÃO DEVENDO SER INSERIDA NO ENVELOPE DE

HABILITAÇÃO DE Nº 2.

ANEXO 3

(Modelo III)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V
DA LEI 8666/93

O SAAE
(endereço)
(Fax
Ref.: ........................................................... (identificação da

licitação)
Empresa .........................................., inscrita no CNPJ
n°................................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira
de Identidade no............................ e do CPF no .........................,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei
8666/93, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condição de aprendiz (...).

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

(data)

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4

(Modelo IV)

MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO Nº __/2013
1. Razão Social da Empresa: ...................................

2. CNPJ Nº: ....................................
3. Inscrição Estadual: .............................
4. Endereço Completo: ........................................
5. Telefone: (0XX)........................  Fax: .......................... E-mail:
..........................
6. Validade da Proposta: ....... dias (no mínimo 60 (sessenta)
dias)
7. Prazo de Pagamento: .......................(conforme edital)
8. Banco: ....................... Agência: ..................... Conta
Corrente: ....................................
9. Representante da Empresa:
........................................................................

LOTE Especificação
Quant Preço

unit Preço
total do

lote

R$

R$

Preço Total por extenso do LOTE (R$_________)

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as
informações e condições para o cumprimento das obrigações
objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do
Edital.

Data: ......../ ........./ .........

CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: O VALOR QUE IRÁ PARA OS LANCES SERÁ O
VALOR TOTAL DO LOTE.

(Modelo V)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa
(nome e CNPJ da empresa favorecida) estabelecida na
(endereço completo da empresa favorecida), fornece (u)
executa (ou) para esta empresa (nome e CNPJ da empresa
emitente), situada na (endereço da empresa emitente do
atestado), o(s) material(ais)/serviços, abaixo especificados, no
período de (__/__/__  a __/__/__):

 SERVIÇO :................................
 VALOR PARCIAL/GLOBAL (R$):.................................. (se

possível).

Atestamos ainda, que tais AQUISIÇÕES
satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a
presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.

..................................., .......de ....................de 200.....
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CARIMBO E ASSINATURA DA DECLARANTE

ANEXO VI

LOTE “A”

TERMO DE REFERÊNCIA

SAAE: SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A
AQUISIÇÃO PARCELADA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS.

DESTINO: O objeto a que se refere este edital será adquirido
para utilização nos serviços prestados pelo SAAE-SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

JUSTIFICATIVA: Será necessária a perfuração de poço para
que o SAAE mantenha os serviços de Abastecimento de água
e esgotos de todo município.

FORMA E LOCAL DE ENTREGA: O objeto a que se refere
este edital deverá ser entregue no SAAE DE EXTREMOZ/RN
após o recebimento da ordem de compras, em no máximo 10
(dez dias).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do objeto deste
edital será efetuado após o recebimento das notas fiscais
devidamente atestadas pelo departamento competente. O
valor será pago de acordo com o cronograma de
pagamento de fornecedores.

a) RECURSOS: As despesas a que se refere ao
solicitado, ocorrerá por conta da: Dotação
Orçamentária: 20.01 – GESTÃO DE ADM SAAE,
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00-OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA ,
FONTE: 100, o faturamento dar-se-á de
conformidade a recursos vinculados a unidade
orçamentária.

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO
BÁSICO:

LOTE “A”

01 POÇO TUBULAR,
ESCAVADO COM
10”, FINAL COM 6”.
TUBO
GEOMECANICO,
MÉDIA 60M.

UND
02 R$

16.380,00
R$
32.760,00

VALOR GLOBAL DO LOTE “A” R$ 32.760 (TRINTA E DOIS
MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS).

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DEMATERIAL
ELETRICO, ATRAVÉS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ/RN E A EMPRESA
________________.

O SAAE-serviço serviço autônomo de água e esgoto de
Extremoz/RN, com sede no na rua Antônio Cabral de Brito, s/n,
centro - Extremoz, inscrita no CNPJ:0000000000,  neste ato
representado por seu titular, através do seu Presidente, João
Carlos Aranha, portador do CPF:________________, e
RG:_______________ e de outra parte a  empresa
_________________ denominada CONTRATADA, situada à
_________________, ____, __________ - _____ inscrita no
CNPJ  sob o número ________________, Inscrição Estadual
nº _____________, neste ato representada por ____________,
________, __________, portador da Cédula de Identidade R.G
nº ____________, e inscrito no CPF nº _______________,
consoante as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, celebram o presente contrato mediante as
cláusulas e condições abaixo pactuadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1O objeto do presente contrato constitui a AQUISIÇÃO
PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO, que fazem
integrante e complementar deste contrato.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES

I – COMPETE A CONTRATADA:

a) Entregar com pontualidade o produto ofertado;

b) Comunicar imediatamente e por escrito a
Administração do SAAE-EXTREMOZ/RN, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive
de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;

c) Atender com prontidão as reclamações por parte do
recebedor dos produtos, objeto da presente licitação.

d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na
presente licitação

II – COMPETE A CONTRATANTE:

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos
com a CONTRATADA;

b) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA
sobre as irregularidades observadas no cumprimento
deste Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA por escrito e com
antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;

d) Aplicar as sanções administrativas contratuais
pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE AQUISIÇÃO DE
OBJETO

I - Os produtos deverão ser transportados adequadamente, de
forma a assegurar a sua qualidade.
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II - A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita
fiscalização por parte do SAAE-EXTREMOZ/RN, encarregada
de acompanhar a entrega dos produtos prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações
formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal,
qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

III - A licitante vencedora, ficará obrigada à trocar as suas
expensas o produto que vier a ser recusado sendo que ato de
recebimento não importará sua aceitação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE
PAGAMENTO:

I – Para a execução do objeto deste contrato, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância
global de R$ xxxxxxxxxx, valor global, sendo que o
faturamento deverá ser realizado mediante a apresentação da
Fatura e da respectiva autorização da compra, estando à
liquidação da Fatura condicionada ao certificado da ordem de
compra, cujo controle fica a cargo da Secretaria requisitante.

II - O pagamento será efetuado de acordo com a emissão de
ordem de compra, emitido pela secretaria requisitante,
devendo a CONTRATADA se responsabilizar pela entrega,
quando solicitado para tal, inclusive devendo ser fiscalizado
pela área específica da CONTRATANTE, quando se fizer
necessário, ou for convocada pela Secretaria requisitante. Fica
estabelecido que nos preços contratados já estão incluídos os
custos dos produtos e instalação.

III - O pagamento dar-se-á até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente, de conformidade com as aferições procedidas pela
fiscalização. Ocorrendo eventuais atrasos no pagamento, e desde
que para tal, não tenha concorrido de alguma forma a
CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária
sobre o valor devido, no exato período do atraso verificado, tendo
como base o Índice Oficial, ou, outro índice que venha a substituí-
lo.

IV – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar aumentos ou
supressões de serviços AQUISIÇÃO a 25% (vinte e cinco por
cento) dos valores primitivamente contratados e corrigidos,
procedendo o faturamento, no caso de aumentos, a preços
praticados por ocasião dos AQUISIÇÃO complementares aqui
evidenciados.

V – É vedado o reajuste de preços. O valor contratado poderá ser
revisado durante a vigência do instrumento contratual, quando
ocorrer fatos estranhos à vontade das partes e que interfiram na
execução dos serviços ora contratados. Nesse caso, serão
usados índices de revisão ligados diretamente ao fato gerador da
operação.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

I - O prazo de início da AQUISIÇÃO dos produtos licitados será
a partir de sua assinatura, até 31/12/2013, podendo, a critério
da Administração, mediante aditivo 25% (vinte e cinco) por
cento, de acordo com a lei, ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, nos moldes do art. 57, II da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
I - As despesas para aquisição do objeto desta licitação
correrão à conta da Dotação Orçamentária:

a) UNIDADE 01 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE EXTREMOZ/RN

b) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.01 – GESTÃO DE ADM
SAAE.

c) ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00-MATERIAL DE
CONSUMO

d) FONTE: 100

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:

I - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso
injustificado na aquisição do objeto deste pregão, até o limite
de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

II - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em
razão do descumprimento de qualquer das condições
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes
penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
c) suspensão temporária de participar de licitação e
impedimento de contratar com a Administração por prazo
não superior a 2 (dois) anos e,
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

III - Quem convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.
IV - As penalidades somente poderão ser relevadas ou
atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o
Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que
formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis da data em que for oficiada a pretensão da
Administração no sentido da aplicação da pena.

V - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas
pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de
05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o
caso, cobrada judicialmente.

VI - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do
pagamento eventualmente devido pela Administração ou na
impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela
adjudicatária em conta corrente em agência bancária
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de
05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso,
cobrado judicialmente.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:
8.1 - Este Contrato terá prazo de vigência iniciado a partir da
data da assinatura, eficácia com a publicação do extrato no
DOM, após a assinatura.
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
I - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato
unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I – Algum AQUISIÇÃO congênere omitido no presente certame
somente será considerado extraordinário se autorizado por escrito
pela FISCALIZAÇÃO;

II - A CONTRATADA não terá o direito a qualquer indenização a
título de lucros cessantes, se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da aquisição do objeto licitado, por
culpa sua, assegurando-se-lhe, porém no caso de rescisão do
presente Contrato, por motivos alheios a sua vontade e sem
infração de qualquer cláusula ou condição contratual, a
indenização pelo produto fornecido até essa época e ainda não
pago.

III - Se a CONTRATANTE for obrigada a ingressar em juízo para
cumprimento de qualquer cláusula deste Contrato, a
CONTRATADA se obriga a pagar todas as despesas judiciais,
inclusive verba honorária arbitrada em juízo.

IV - Este CONTRATO entra em vigor a partir da data de sua
assinatura, satisfazendo as exigências legais.

V - A responsabilidade pelo integral cumprimento deste Contrato
é de obrigação das partes contratantes e, na falta delas de seus
legítimos sucessores.

VI - Fica expressamente esclarecido que tratando-se de Contrato
de AQUISIÇÃO PARCELADA, a CONTRATANTE não se obriga
pelo pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, as
quais ocorrerão à exclusiva conta da CONTRATADA.

VII – O presente contrato será regido pelas disposições da Lei nº
8.666/93. Os casos omissos decorrentes da execução deste
Contrato serão resolvidos de comum acordo entre as partes, e em
último caso, remetido à autoridade superior da Administração do
CONTRATANTE.

VIII - As partes contratantes elegem o foro da Comarca de
EXTREMOZ, Estado do Rio Grande do Norte, como competente
para dirimir toda e qualquer controvérsia resultante do presente
Contrato, renunciando expressamente a outros quaisquer por
mais privilegiados que se configurem.

IX – Este contrato guarda consonância com as normas contidas
na Lei nº 8.666/93, em sua versão atualizada, vinculando-se,
ainda, ao Pregão Presencial 001/2015, e seus anexos, ao Termo
de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota
de Empenho e demais documentos que compõem o Processo
supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem
parte integrante e complementar deste Instrumento.

E assim, estando às partes justas e contratadas, assinam o
presente instrumento em quatro (04) quatro vias de igual teor e
forma, com testemunhas presenciais abaixo assinados, para que
produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Extremoz/RN, ____ de __________ de 2015.

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ Nº

_____________________________________
Nome

Contratada

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ no

10.477.812/0001-86, torna público que está requerendo ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do

Rio Grande do Norte – IDEMA  a Licença Prévia – LP para
uma área de 55.007 ha do Loteamento Sollares de Extremoz,

localizado no município de Extremoz/RN.

JOSÉ LINDOMAR SOUZA FERNANDES
Sócio-Diretor
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