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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS - SEMOSU  torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, destinado a 

aquisição do objeto especificado no Anexo I deste Edital. O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei 
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 047/2014, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, 
Decreto nº 019, de 24 de junho de 2016 e Decreto nº 10.024,00, de 20 de setembro de 2019, observadas as condições 
estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela 
INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em 
todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo 
licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua 
elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos 
neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, 
quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a 
autoridade superior e propor a homologação. O Edital estará disponível gratuitamente, podendo ser solicitado através do e-
mail: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N
o
: 039/2022 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 

TIPO: Menor Preço por lote 

 
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 13:00 horas do 24/06/2022 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 13:00  horas do 24/06/2022 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ATÉ: 09:14 horas do dia 29/06/2022. 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 09:15 horas do dia 29/06/2022. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 Registro de preços para contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de 

serviço comum de engenharia de fornecimento e instalação de postes de concreto armado no município de 

Ipanguaçu/RN.  

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: 

2.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital.  

2.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de 
Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de 02(dois) dias 
úteis. 

2.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em 
campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

2.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação 
por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

2.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão 
cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 
acompanhamento. 

2.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que 
estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 
proponente. 

2.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 
administração da sociedade empresária, ou procuradora, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato 
social e suas posteriores alterações, se houver do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou 
particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

3.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto 
da licitação e que: 

3.1.1. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão 
participar da licitação, desde que atendidas às exigências, deste edital. 

3.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 

3.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na 
plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

3.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena 
de recebimento das sanções previstas neste Edital: 

3.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

3.3.2. Servidor ou dirigente do órgão que promove a licitação; 

3.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

3.3.4. As sociedades empresárias: 

3.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

3.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução ou liquidação; 

3.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 

3.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa disponível no Portal do CNJ  e no cadastro estatual ou municipal, se houver; 

3.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, 
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

3.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de 
referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

3.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, 
preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do ente estatal em 

que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou 
contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos 
equivalentes; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.3.4.8.  estrangeiras que não funcionem no país; 

3.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.  

3.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante. 

3.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) 
item(s) ou lote(s). 

4. DO CADASTRAMENTO: 

4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão realizar cadastro, previamente, perante o sistema eletrônico 
provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, 
obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito 
do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

4.2.1. Os interessados em se cadastrar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na 
página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do 
Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

4.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão que 
promove a licitação responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 

4.6. O Pregão será conduzido pelo(a) órgão que promove a licitação com apoio técnico e operacional do Portal de 
Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

5.1   Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e 

hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto 
ofertado e preço e documentos de habilitação exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e documentos de  habilitação. 

5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a 
execução do objeto desta licitação. 

5.1.2. A licitante deverá atender ao estabelecido no instrumento convocatório quanto ao envio dos documentos de 
habilitação, em caso de documentação ilegível ou com falhas sanáveis, poderá a critério do pregoeiro, sob 
justificativa, abrir diligência para fins saneamento. 

5.2. Até o horário estabelecido para recebimento de propostas e documentos de habilitação, os licitantes poderão retirar 
ou substituir as propostas e documentos de habilitação apresentados. 

5.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

5.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

5.3.2. Descrição detalhada do item ou lote de itens cotado indicando, no que for aplicável, o modelo(quando 
necessário), marca (quando necessário), prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem 
no órgão competente, quando for o caso; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falecom@portaldecompraspublicas.com.br
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5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as 
condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação. 

5.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

5.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico,  as seguintes 
Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

5.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

5.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte; 

5.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 

5.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e 
enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação. 

5.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

6. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

6.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito 
após o seu julgamento definitivo conforme definido neste edital. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 
lances. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no Edital. 

6.6.1. Em caso de erro de digitação na fase de lances, o licitante deverá solicitar a imediata exclusão ao 
Pregoeiro, que analisará a pertinência e autorizará. Não será aceito a exclusão de lances, após o 
encerramento da fase de lances.  

6.6.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. De acordo com o estabelecido no Decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019, em seu art. 32. 
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Art. 32.  No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio 
de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 

§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a 
sessão pública será encerrada automaticamente. 

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do 
disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa 
de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, 
mediante justificativa. 

Obs. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser R$ 0,01(um) centavo. 

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado. 

6.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de 
digitação, quando solicitado pelo licitante, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente 
após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de 
apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

7. DO EMPATE: 

7.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, 
como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

7.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo 
estabelecido no item 7.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão; 

7.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do 
lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 8 e seguintes; 

7.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas 
de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

7.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de 
empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

7.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 8 e seguintes da licitante que originalmente 
apresentou a menor proposta ou lance. 

7.1.7. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para 
efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

7.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente 
iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

7.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

7.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
tecnológico no País; 

7.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

7.2.5. Sorteio. 

7.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida 
justificativa. 

8. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará contraproposta à 
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, 
a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

9.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último 
lance ofertado num prazo mínimo de 2(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema. 

9.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, preferencialmente, 
antes de findo o prazo estabelecido. 

9.2.2. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone(fixo e celular), endereço de 
correio eletrônico – e-mail, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

b) A planilha deverá conter o preço unitário e total para cada aquisição cotado(a) de acordo com as especificações 
constantes no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), devendo todos os preços unitários serem menores que o 
orçado pela administração, sob pena de desclassificação da proposta ou solicitação de diligência, sob justificativa, 
para ajustes, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos 
os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto; devendo o valor global ofertado ser 
menor que o disponibilizado em orçamento pela administração 

c) A descrição do item ou lote de itens cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital devendo enviar folder ou catálogo dos itens, além de informar marca 
e modelo do item em sua proposta. 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura 
da licitação; 



  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

   CNPJ nº 08.085.318/0001-24 

   Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro – Ipanguaçu/RN 

Fone: (084) 3335-2540 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 
TEL: (084) 3335-2540. E-MAIL: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br 
Endereço: Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro –Ipanguaçu/RN 

PÁGINA 7 

 

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento; 

g) Especificar marca do produto em sua proposta, bem como a garantia do material licitado(quando for o caso). 

O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem 
9.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, 

sem prejuízo da instauração de processo administrativo visando apurar conduta do licitante. 

9.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e 
especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas 
apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais 
ou superiores às originalmente propostas.  

9.4. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem 
valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência. 

9.4.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver 
oferta inferior ao preço máximo fixado. 

9.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

9.6. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a 
conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital. 

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e 
assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.7.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os 
mesmos procedimentos previstos anteriormente. 

9.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 ou, seguindo-se a disciplina 
estabelecida neste edital, se for o caso. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

10. DA HABILITAÇÃO: 

10.1. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e 
trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

10.1.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de 
empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de 
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada 
de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

VII – Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou somente do último aditivo 
consolidado. 

10.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante; 

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a 
apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

10.1.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

10.1.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou 
da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 

10.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro 
do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão 
ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

10.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.1.5. I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecimento compatível como o objeto desta 
licitação. 

10.1.6. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO. 

10.1.6.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao 
Edital). 

10.2. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

10.2.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar 
todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e 
técnica, sob pena de inabilitação. 

10.2.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 

10.2.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.2.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. 

10.2.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.2.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao órgão que promove a licitação convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame. 

10.3. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

http://www.tst.jus.br/certidao
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10.3.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados 
juntamente com a proposta de preços, no momento do cadastro inicial da proposta, por meio de campo próprio no 
Sistema, em último caso, sob justificativa de alguma diligência, quando solicitado pelo pregoeiro, poderá ocorrer o 
envio poderá através do e-mail: licitação@ipanguacu.rn.gov.br ou anexado como cumprimento de diligência 
solicitada. 

10.3.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 
autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão da imprensa oficial de acordo com o estabelecido no 
edital. 

10.3.3.  Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos 
em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao 

local do domicílio ou sede do interessado. 

10.3.4.  As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão 
expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a 
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos 
últimos 30 (trinta) dias. 

10.3.5.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.3.6.  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a 
documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro (a título de 
diligência), ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

10.3.7.  No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

10.3.8.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

10.3.9.  Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta 
que melhor atenda a este edital. 

10.3.10.  Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

11. DOS RECURSOS: 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo 
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30(trinta) minutos. 

11.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

11.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer a Prefeitura 
Municipal de Ipanguaçu, situado na Avenida Luiz Gonzaga, 800 – Ipanguaçu/RN, CEP 59.508-000, de segunda à 
sexta-feira, das 07:00 às 13:00. 

11.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo 
de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em 
igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

11.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não 
serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas 
por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

mailto:licitação@ipanguacu.rn.gov.br
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11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

11.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados 
legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

12.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em 
que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, à autoridade superior ao pregoeiro, com 
competência para decidir recursos. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 

13. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE: 

13.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar a ata de registro de preços, o 
termo de contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente .  

13.2. A ata, após assinada obedecerá integralmente o estabelecido na minuta do anexo II, bem como, as condições 
postuladas no termo de referência e edital. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições 
definidas no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições 
constantes de instrumento equivalente. 

13.3. O prazo máximo para assinatura e entrega da ARP ou termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da convocação para assinar. 

13.3.1. O prazo para assinatura da ARP ou  termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma 
única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão que promove a licitação. 

13.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura da ARP ou do termo de contrato, o do(a) órgão que 
promove a licitação poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

13.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar a ARP ou contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital. 

13.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

13.5. O prazo de vigência do contrato será de acordo com o estabelecido no termo de referência, prorrogável na 
ocorrência de uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993. 

13.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital, ou instrumento 
equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II – critérios para o recebimento do objeto; 

III – prazos e condições de pagamento; 

IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais 
antecipações de pagamentos. 

13.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante 
vencedora. 

13.8. Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas no termo de referência ou 
contrato ou portaria de designação). 

13.9. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VI, ou instrumento equivalente. 
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13.10. As regras referentes aos ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES, bem como eventuais adesões são as 
constantes no Termo de Referência – Anexo I do instrumento convocatório.  

14. DA FISCALIZAÇÃO: 

14.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar 
a execução do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no 
instrumento equivalente. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, não aceitar a Nota de 
Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 
contratar com o A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais. 

15.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993, 
aplicada ao pregão subsidiariamente. 

15.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto 
ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

15.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, impedimento de licitar e 
contratar e declaração de inidoneidade. 

15.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, garantida a prévia 
defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VII deste edital ou dispostas em instrumento 
equivalente. 

15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e 
subsidiariamente na norma municipal que discipline o processo administrativo. 

15.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao órgão que promove a licitação, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

15.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF ou cadastro Estadual ou Municipal. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU poderá revogar este Pregão por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados 
os princípios da ampla defesa e contraditório. 

16.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

16.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

16.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido 
apresentados para fins de classificação e habilitação. 

16.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do órgão que promove a licitação. 

16.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou 
desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
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16.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser 
prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

16.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que 
for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

16.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 
contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

16.9.  O foro da cidade de IPANGUAÇU, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o 
designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente 
Edital. 

16.10.  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico 
mencionado neste Edital. 

16.11.  Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão que promove a 
licitação, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

16.12.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br 

e também através do e-mail: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br 

16.13. Os recursos orçamentários para cobrir a despesa constaram da fase interna do processo e possuem a seguinte 
rubrica:  

02.007.25.752.0008.2069.339039.17510000 - COSIP 
02.007.15.451.0008.2015.339039.15000000 - RECURSOS PRÓPRIOS 

 ANEXOS: 

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

16.14.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

16.14.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços 

16.14.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

16.14.4.  ANEXO IV– Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

16.14.5.  ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

16.14.6. ANEXO VI – Minuta de Contrato. 

16.14.7. ANEXO VII – Modelo de Proposta 

Ipanguaçu/RN,14 de junho de 2022. 

 

 

Gicely Assunção de Oliveira 
Pregoeira 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO II - 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXXX/20XX. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/X 

{ARP.DataAssinaturaExtenso}, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, com sede à Avenida Luiz 
Gonzaga, 800 – centro - Ipanguaçu/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.085.318/0001-24, neste ato representada 
pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, Valderedo Bertoldo do Nascimento, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado em Ipanguaçu/RN, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto 
de 2014,  e subsidiariamente as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas 
alterações, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º {ARP.NumeroCertame}/{ARP.ExercicioCertame},  homologado em 
{ARP.DataHomologacaoExtenso}, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue: 

1.                  DO OBJETO 

1.1.             A presente Ata tem por objeto o {ARP.Objeto}, conforme o Termo de Referência, anexo I do edital 
de Pregão Presencial nº {ARP.NumeroCertame}/{ARP.ExercicioCertame}, que é parte integrante desta Ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2.                  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1.             O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 {Tabela:ItensDaARPEmSequencia} 

3.       VALIDADE DA ATA 

3.1.             A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 
sua publicação, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último. 

4.       REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1.             A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.2.             Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover 
as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3.             Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 

4.4.             O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1.       A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

4.5.             Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1.       Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

4.5.2.       Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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4.6.             Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7.             O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1.       Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2.       Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3.       Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou 

4.7.4.       Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8.             O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9.             O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.9.1.       Por razão de interesse público; ou 

4.9.2.       A pedido do fornecedor.  

5.       CONDIÇÕES GERAIS 

5.1.             As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2.             É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

  {ARP.NomeDoRepresentanteOrgaoGestor} {ARP.NomeDoRepresentanteFornecedor} 

{ARP.NomeOrgaoGestor} {ARP.NomeFornecedor} 
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ANEXO III 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n

o
............................ e do CPF n

o
 ........................., 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7
o
 da Constituição Federal, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e  mão-de-
obra infantil. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) . 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

............................................................ 

(representante) 

 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

  

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................e o CPF 
nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei,  de que cumpre os requisitos legais para a sua 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao 
seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e 
que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V  

M O D E L O - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 
______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e 
do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para 
participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 
 

 
 

Legal 
 

_____________________________ 
Representante 
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ANEXO VI  

 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº XXXXX/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022 

CONTRATAÇÃO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, O 
MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E DE OUTRO, COMO CONTRATADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, Órgão da Administração Direta, com sede na Avenida Luiz 
Gonzaga, 800 – Centro – Ipanguaçu/RN, CEP 59.508-000, inscrita no CNPJ nº 08.085.318/0001-24, 
representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do R.G. nº 671.924 - ITEP/RN e do CPF nº 
429.999.794-87, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, Bairro: XXXXXX, CEP: 
XXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº XXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo (a) Sr(a) XXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, residente e 
domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXXXXX, Nº XXX  – Bairro: XXXXXX - XXXXXX/XX, portador(a) a Carteira 
de Identidade nº XXXXXXXXX – XXX/RN, CPF/MF nº XXXXXXXXXXXX, têm entre si justa e acordada a 
celebração do presente contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666, de 27 de junho de 1993, em sua atual redação e ao 
estabelecido no Edital, aos termos da proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 Constituem o objeto do presente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.0  O CONTRATADO obriga-se a realizar o fornecimento em perfeita harmonia e concordância com as normas 
adotadas pelo (a) CONTRATANTE, com observância dos termos do instrumento da Licitação deste contrato, 
em especial ao Termo de Referência. 
2.1 Nos preços estabelecidos estão incluídas todas e quaisquer despesas com o objeto deste instrumento. 

2.2 Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas. 

2.3 Reparar, transportar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verifique vícios, danos em decorrência do transporte, defeitos ou 
incorreções resultantes de materiais, no prazo máximo de xx (xxx) dias úteis, contados da notificação, ou 
prazo estabelecido no Termo de Referência. 

2.4 Entregar o objeto de acordo com prazo estabelecido no Termo de Referência, contados da comunicação 
da emissão da ordem de compra/serviço. 

2.5 Providenciar a substituição dos produtos não aceitos pelo gestor. 

2.6 Observar e responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações constantes no Termo de 
Referência, sob pena de aplicação de penalidades estabelecidas na Lei 8.666/93. 

    OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

 

b) Emitir a ordem de compra/serviço; 

 

c) Efetuar a inspeção nos equipamentos após a entrega, de acordo com as condições e especificações no 
termo de referência; 
 

d) Indicar os responsáveis pela fiscalização; 



  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

   CNPJ nº 08.085.318/0001-24 

   Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro – Ipanguaçu/RN 

Fone: (084) 3335-2540 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 
TEL: (084) 3335-2540. E-MAIL: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br 
Endereço: Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro –Ipanguaçu/RN 

PÁGINA 20 

 

 

e) Acompanhar a fiscalização do fornecimento; 
 

f) Rejeitar no todo ou em parte, os fornecimentos que o CONTRATADO executar em desacordo com as 
normas técnicas; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

A vigência deste Contrato será de XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX,  podendo ser prorrogado nos termos da lei 
8.666/93, pelo interesse da Administração. 
 

3.1.1 O CONTRATADO deverá estar preparado para iniciar o fornecimento dos imediatamente após a assinatura 
do instrumento contratual e emissão da ordem de compra/serviço. 

3.1.1.2 Este contrato poderá ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, suficientemente justificadas pelo CONTRATANTE e aprovado pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal. Por interesse da Administração, o presente contrato poderá ser prorrogado de acordo com a Lei nº 
8.666, de 1993. 
3.2 As prorrogações autorizadas serão concedidas independentemente de alteração contratual, mas sempre 
procedidas através de termo aditivo ou apostila- mentos. 
CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 Pela efetiva prestação de serviço o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o preço constante de sua 
proposta de preços no valor mensal de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e global de R$ R$ 
XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
Acrescentar tabela com os itens 
4.2 Quando notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de vigência deste instrumento, o 
CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, inclusive quanto aos 
valores, tendo como base o valor inicial do contrato, mediante celebração de Termo Aditivo, sempre 
precedido de justificativa técnica por parte do CONTRATANTE. 
4.3 O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias da data da entrada nota fiscal no 
Protocolo do CONTRATANTE, após a mesma ser conferida e atestada pelo responsável, de acordo com 
ordem cronológica de pagamentos. 
4.4  Os pagamentos serão realizados após aferição das aquisições efetivamente fornecidas no mês de 
apuração. 
4.5 Fica facultada ao CONTRATANTE a antecipação de pagamento de notas fiscais, mediante 
descontos previamente acordados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO E RECURSOS 

5.1 As despesas com a presente contratação correrão à conta da (s) na (s) dotações orçamentária:  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES 

6.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá sujeitar o CONTRATANTE às 
penalidades seguintes: 

a) advertência;  
b) multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total do fornecimento, em decorrência de atraso injustificado na entrega dos materiais/serviços; 
c) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento, no caso de inexecução total ou parcial 

do mesmo; 
d) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Prefeitura Municipal 

de Ipanguaçu, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta 
cometida; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerando, para tanto, 
reincidências de faltas, sua natureza e gravidade 
6.2 Será aplicada a multa prevista na Cláusula 6.1 b, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais, 
quando o CONTRATADO: 
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f) deixar de executar o objeto deste contrato no prazo avençado; 
prestar os serviços em desacordo com o Edital. 
 
6.3As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido ao CONTRATANTE ou, não sendo 
possível, deverão ser recolhidas pelo CONTRATADO em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob 
pena de inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial. 

6.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde 
a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

6.5 As multas e penalidades serão aplicadas pelo CONTRATANTE, através da Assessoria Jurídica do Município, 
sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo. 

6.6  O CONTRATADO será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05 (cinco) dias 
para, se o desejar, recorrer à Secretaria de Administração. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO DO CONTRATO 

7.1 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou bilateralmente, sempre atendido a 
conveniência administrativa no interesse do Serviço Público. 

7.2 Os motivos para rescisão do contrato são os enumerados nos art. 77 e 78 de Lei 8.666/93. 
7.2.1 Também caberá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
quando o CONTRATADO transferir, no todo ou em parte, as aquisições, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE. 

7.3 Em qualquer hipótese de rescisão, ao CONTRATADO caberá receber o valor mensal correspondente até a 
data da dissolução do contrato. 

7.4  Ocorrendo a rescisão por um dos incisos elencados no item 8.2, o CONTRATADO responderá se for o caso, 
por perdas e danos, cobrados administrativa ou judicialmente. 
 
CLÁUSULA OITAVA – TRIBUTOS 

8.1 É de inteira responsabilidade do CONTRATADO os ônus tributários e encargos sociais resultantes deste 
Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social. 

8.2 Em caso algum, o CONTRATANTE pagará indenização ao CONTRATADO por encargos resultantes da 
Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES G E R A I S  

9 . 0  Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1.993, e alterações posteriores, como facultam o inc. I do § 3° do art. 62 da referida Lei 
8.666/93, assim como pelas disposições constantes na  Lei  Federal  nº  10.520/2002. 

9.1 A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor XXXXXXXXXXXXX, Matrícula nº XXXX. 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

10.0 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da cidade de 
Ipanguaçu/RN, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Ipanguaçu/RN, XX de XXXX de 20XX  . 

____________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 
CNPJ Nº 08.085.318/0001-24 
PELA CONTRATANTE 
 
____________________________________________________ 
XXXXXXXXXX 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXX 
PELA CONTRATADA 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA 
 

 

 

 

Inserir tabela de acordo com o Termo de Referência e valores do(s) item(ns) ou lote(s) 

 

 

 

 

Prazo de entrega: XX dias (conforme estabelecido no termo de referência) 

Validade da proposta: mínimo 60 dias  

Dados bancários: Banco – Agência – Conta 

E-mail - Telefone 

 

 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

RG/CPF nº  



Catálogo

TERMO DE REFERÊNCIA - POSTES_COMBINADO  1··································································································
TERMO DE REFERÊNCIA - postes  1····················································································································
Aquisição e fornecimento de po - Orçamento Sintético  10····················································································
Aquisição e fornecimento de po - Orçamento Analítico  11·····················································································
BDI  12····································································································································································
5.ENCARGOS SOCIAIS - ATUALIZADO  13··········································································································

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  14·····································································································································
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.0 OBJETO 

O objeto visa a contratação de empresa especializada, no ramo da engenharia, para execução do 

serviço comum de engenharia de fornecimento e instalação de postes de concreto armado no 

município de Ipanguaçu-RN. 

 

2.0 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A aquisição dos postes de concreto armado é necessária para dar prosseguimento a algumas obras do 

município, a exemplo da iluminação da entrada de Pataxó. Os postes de concreto armado a serem 

adquiridos são conforme as especificações da COSERN, com 400daN a 600daN e comprimento 

mínimo de 9m.  A vantagem da utilização desses postes para as obras da prefeitura está no possível 

reaproveitamento pela COSERN para a execução de extensões de rede, o que evitará outro eventual 

gasto por parte da prefeitura para adequação de seus projetos e execuções existentes para atender as 

diretrizes exigidas pela COSERN.  

 

3.0 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO  

UNITÁRIO 

PREÇO  

TOTAL 

A planilha sintética, analítica, BDI, encargos sociais e memorial descritivo/cálculo para o 

dimensionamento da proposta encontram-se no espaço destinado aos Anexos. 

 

4.0 LOCALIZAÇÃO  

4.1 No município de Ipanguaçu-RN. 

 

5.0 DA MODALIDADE  

5.1 O presente objeto se enquadrará na modalidade Pregão com um registro de preço.  

5.2 O critério de julgamento será o menor preço para o lote único. 

 

6.0 REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1 O regime de execução será de Empreitada Por Preço Unitário, regime indicado para objetos 

que, por sua natureza, não permitam a precisa indicação dos quantitativos orçamentários. Neste 

regime, a obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao exigido para 

uma empreitada por preço global ou integral. Desta forma, os serviços serão medidos e pagos pelos 

serviços efetivamente prestados e atestados, de acordo com as orientações da fiscalização do contrato 

e com estas especificações, sendo que, os pagamentos seguirão os preços propostos para as planilhas 

de composição de custos. 

 
7.0 SUB CONTRATAÇÃO  

7.1 A subcontratação é o instrumento utilizado pela empresa contratada para repassar parte dos 

serviços a ela incumbidos para empresa com maior especialização técnica em determinado assunto 

ou que trabalhe com custos inferiores aos seus. A subcontratação de partes dos serviços ou 

fornecimentos pode ser realizada, desde que não prejudique as responsabilidades legais e contratuais 

da empresa vencedora da licitação e deve ser realizada até o limite admitido pela Fiscalização em 

cada caso particular. Toda subcontratação deve ser autorizada expressamente pela Fiscalização. A 
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subcontratação total ou parcial do objeto da licitação não admitida no edital, contrato ou ainda pela 

Fiscalização constitui motivo para rescisão do contrato, conforme a Lei 8.666/93.  

7.2 Não será permitida a subcontratação total do objeto. A subcontratação de algumas atividades 

específicas será admitida, entretanto, estas dependem de autorização prévia por escrito da 

Contratante, a quem incumbe avaliar se tais atividades não constam no rol de itens exigidos como 

requisito para habilitação técnica ou técnico-operacional da Contratada e se a subcontratada cumpre 

os requisitos de qualificação necessários para a execução das atividades. 

7.3 Quando permitida a subcontratação, o contratado deverá apresentar documentação do 

subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica 

necessária à execução da parcela do serviço subcontratado. 

7.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

É permitido a subcontratação de partes dos serviços ou fornecimentos. 

É inadmissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica. 

 

8.0 DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

8.1 A vigência do contrato será de seis meses, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato 

do contrato no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN, 

 

9.0 DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA  

9.1 Não ocorrerá atualização financeira na ata de registro de preço, a não ser que a ata seja 

transformada em um concreto, onde irá seguir as diretrizes da Lei N° 8666/1993.   

 

10.0 DO PRAZO DE PAGAMENTO  

10.1 O prazo de pagamento será de acordo com a RESOLUÇÃO nº 11/2016 do TCE/RN, a qual 

regulamenta os modos de organização, composição e elaboração de documentos, procedimentos e 

demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como de processos de execução da 

despesa pública, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e dos seus respectivos Municípios, 

estabelecendo formas e prazos para sua apresentação ao Tribunal de Contas e dá outras providências. 

Igualmente, o prazo observará a RESOLUÇÃO Nº 032/2016– TCE/RN, DE 01 DE NOVEMBRO 

DE 2016 que dispõe sobre a observância da ordem cronológica e fixação de prazos de pagamentos 

nos contratos firmados no âmbito das unidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Norte e dá outras providências. 

10.2 No âmbito de cada unidade gestora, o pagamento das despesas orçamentárias será efetuado após 

expedição da ordem de pagamento a que se refere o art. 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, e 

os prazos:  

I - de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento 

equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com relação 

às obrigações de baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º da resolução 032/2016 do 

TCE/RN; ou  

II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais 
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casos, como prevê a alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

11.0 FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado mediante solicitação formal do contratado a Secretaria que solicitou 

o serviço, e mediante apresentação da Nota Fiscal. Esta deverá ser aceita e atestada pela Fiscalização 

municipal e do Termo de Recebimento Definitivo. 

11.2 Para efetivação do pagamento será verificado, ainda, a comprovação da regular situação do 

CONTRATADO. 

11.3 A Administração efetivará o pagamento, após despacho do controle interno municipal. 

11.4 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de crédito existente, em favor do 

CONTRATANTE. Caso ela seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 

cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário. 

11.5 O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento nos seguintes casos: Serviços entregues fora 

dos padrões e da qualidade atribuíveis à espécie; Existência de qualquer débito para com o 

CONTRATANTE. 

11.6 Do valor da Nota Fiscal apresentada para pagamento, será deduzida de pleno direito: Multas 

impostas pelo CONTRATANTE; Multas, indenizações ou despesas a ele imposta, por autoridade 

competente, em decorrência do descumprimento pelo CONTRATADO, de leis ou regulamentos 

aplicáveis à espécie; Cobrança indevida.  

11.7 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

11.8 Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, esta deverá 

ser devolvida por meio de ofício, com notificação expressa ao CONTRATADO sobre as sanções 

previstas. Nesse caso, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou 

reapresentação da nota fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

12.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade  

competente para as providências cabíveis, além do preenchimento constante do Livro de Ordem no  

sistema SITAC/CREA;  

12.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando de que as soluções por ela propostas, 

sejam mais adequadas;  

12.4 Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o 

trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;  

12.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos;  
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12.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

contratada, conforme anexo VI da IN SEGES/MP 5/2017.  

 

13.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

13.1 Executar os serviços conforme as especificações deste Termo de Referência, ou ainda sob 

orientação da Fiscalização, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua 

proposta;  

13.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

13.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os  

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia contratual ou dos pagamentos devidos à Contratada,  

o valor correspondente aos danos sofridos;  

13.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor,  

13.5 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;  

13.6 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

o órgão para a execução do serviço;  

13.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 

13.8 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  

13.9 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Prefeitura 

Municipal de Ipanguaçu;  

13.10 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  

13.11 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

13.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

13.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

13.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  

13.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
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satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do 10 do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993;  

13.16 Substituir, imediatamente, a pedido da FISCALIZAÇÃO, sem que lhe caiba o direito de 

reclamação ou indenização, os equipamentos/ferramentas que apresentarem rendimentos 

insatisfatórios e de baixa qualidade.  

13.17 A Contratada deverá ainda:  

a) Fenecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e utensílios a serem utilizados para 

execução dos serviços deste objeto;  

b) Providenciar retirada e correta destinação de resíduos de construção gerados na obra, além da 

limpeza do prédio em que foi realizado o serviço; 

c) Identificar com fardamento da Contratada todos os funcionários designados para a execução dos 

serviços solicitados pela Contratante;  

d) Assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho 

quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou 

em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a municipalidade;  

e) Providenciar o transporte e o deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços;  

f) Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados 

exclusivamente em nome da Contratada;  

g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos materiais, sem 

qualquer ânus para a municipalidade;  

h) Repetir procedimentos sem ânus para a Contratante à correção de falhas verificadas, 

principalmente na hipótese de prestação de serviço em desacordo com as condições contratadas;  

i) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados ou prepostos, diretamente 

à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doto;  

j) Prestar "todos os esclarecimentos técnicos que forem solicitados pela Fiscalização, relacionados 

com as características dos serviços oferecidos;  

k) Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que, praticada por seus 

funcionários quando da execução dos serviços objeto deste contrato;  

l) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à prestação 

dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;  

m) A Licitante deverá assegurar à Contratante o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar refazer 

qualquer serviço que não esteja de acordo com as normas, especificações técnicas e/ou orientações 

do Fiscal de Contrato, sem ônus para a municipalidade;  

n) NÃO serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de 

cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não 

previstas;  

o) A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta;  
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14.0 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

14.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 

o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei no 8.666, de 1993, e do art. 

60 do Decreto no 2.271, de 1997. 

14.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato;  

14.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência;  

14.4 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-

se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 10 do artigo 65 da Lei no 8.666, de 

1993;  

14.5 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 

com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades 

e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;  

14.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 

SS 10 e 20 do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993;  

14.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 

da Lei no 8.666, de 1993; 

14.8 A fiscalização de que trata este termo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei no 8.666, de 1993.  

14.9 O fiscal do contrato será designado posteriormente pela secretaria de Obras. 

 

15.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

15.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de 1993 e da Lei no 10.520, de 

2002, a Contratada que:  

15.1.1 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer decorrência da contratação;  

15.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

15.1.3 Fraudar na execução do contrato;  

15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;  

15. I .5 Cometer fraude fiscal;  

15.1.6 Não mantiver a proposta.  

15.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
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15.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos  

significativos para a Contratante;  

15.2.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o  

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

15.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de  

inexecução total do objeto;  

15.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

15.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois  

anos;  

15.2.6 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a  

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a  

Contratante pelos prejuízos causados;  

15.3 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei no 8.666, de 1993, a Contratada:  

15.3.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

15.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

15.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal em virtude 

de atos ilícitos praticados.  

15.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei no 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei no 9.784, de 1999.  

15.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado 

o princípio da proporcionalidade.  

 

16. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

16.1 A prestação dos serviços da empresa será iniciada a partir da data estabelecida no Termo de 

Contrato e de acordo com as solicitações da Administração.  

16.2 Antes do início da execução dos serviços a Contratada deverá efetuar o registro do/a RRT/ART 

referente a realização de serviços comuns de engenharia de demolição, conserto, instalação, 

montagem, conservação, reparação, adaptação e manutenção nos imóveis públicos municipais de 

Ipanguaçu.  

16.2.1 A vigência do/a RRT/ART deverá coincidir com a vigência do Contrato.  

16..2.2 No decorrer da execução dos serviços poderão vir a ser exigidas a emissão de outros/as 

RRT/ART às custas da Contratada.  

16.3 No decorrer, e/ou ao final da execução dos serviços, a fiscalização poderá exigir relatórios 

fotográficos à Contratada.  

16.4 Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada informar a Fiscalização, 

a qual competirá a verificação dos serviços executados.  
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16.5 Constatada a regularidade dos serviços executados e materiais fornecidos a Fiscalização 

comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado 

pela fiscalização.  

16.6 O recebimento do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2002).  

16.7 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:  

16.7.1 A contratação visa à prestação de serviços de engenharia de recuperação e reforço de estruturas 

de concreto armado.   

16.7.2 No dimensionamento de sua proposta e das equipes de trabalho necessárias, o licitante deverá 

levar em consideração que poderão ocorrer solicitações simultâneas em mais de um imóvel, e que as 

mesmas deverão ser atendidas de forma individualizada, não sendo aceito como justificativa para o 

não atendimento a realização de serviços em locais distintos.  

16.8. Durante a execução dos serviços todos os materiais a serem empregados serão novos, 

comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra ou superior e quando cabível certificados 

pelo INMETRO e NBR.  

16.9 É de responsabilidade da CONTRATADA a gestão da mão-de-obra necessária para a realização 

dos serviços objeto deste Termo de Referência.  

16.10 A contratada deverá atender todas as demandas da CONTRATANTE para a execução dos 

serviços comuns de engenharia, que serão solicitadas mediante a emissão da autorização dos serviços 

levando em consideração a natureza e/ou especialidade do serviço ou solicitação do requisitante/fiscal 

da contratação e deverão ser precedidas, de proposta de orçamento, solicitada previamente à 

contratada.  

16.11 O período para execução dos serviços de engenharia, em regra, de segunda à sexta-feira das 

07:00 às 17:00 horas, contudo, considerando a natureza do serviço ou impossibilidade de as 

execuções no período mencionado anteriormente, a critério da Administração, os serviços poderão 

ser executados nos finais de semana, feriados ou no período noturno, sem custo adicional.  

16.12 Os serviços somente serão realizados mediante emissão prévia da autorização de serviço e 

aprovação do respectivo orçamento pela fiscalização.  

16.13 SOMENTE A FISCALIZAÇÃO OU REQUISITANTE AUTORIZADO POR ELE ESTÁ 

AUTORIZADO A ALTERAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.  

16.14 Todas as solicitações de alterações devem ser encaminhadas por escrito à CONTRATANTE.  

16.15 A contratada deverá manter registro dos serviços executados ou a executar e apresentar à 

Fiscalização sempre que solicitado e durante as reuniões periódicas com a Contratante.  

16.16 As autorizações de serviço serão emitidas pela Contratante, de acordo com o grau de prioridade 

ou necessidade do serviço, de acordo com o seu modo de execução ou com sua finalidade.  

 

17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

17.1 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela fiscalização do contrato, às custas da contratada, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades.  

17.2 Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo 

fiscal/requisitante.  
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17.3 Os serviços executados deverão ter validade de 5 anos, contado do RECEBIMENTO 

DEFINITIVO dos serviços, e os materiais obedecerão ao prazo de garantia do fabricante. 

17.4 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos 

relacionados à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver 

solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.  

17.5 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 

pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia 

previsto para o serviço e os materiais.  

 

18.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão 

apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede cada aquisição. As informações estarão 

presentes na ORDEM DE FORNECIMENTO DE COMPRA, instrumento substitutivo do contrato.  

Conforme o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 no §2º do artigo 7º: 

“§ 2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.” 

Esta previsão, é da decorrência lógica da própria sistemática do registro de preços, que não obriga a 

administração a contratar o objeto registrado, havendo um mero registro formal de preços para futuras 

e eventuais contratações. 

 

19.0 VISTORIA PRÉVIA 

19.1 As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações do fornecimento e  

da prestação dos serviços, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais  

dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua 

proposta de preços.  

19.2 A vistoria deverá ser agendada e realizada em dias úteis, das 08:00 às 11:00h, por meio do 

telefone (084) 3335.2540, solicitando o contato para o setor de engenharia, para ser fixado a data e 

horário da vistoria, devendo tal vistoria ser realizada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

a sessão pública. 

19.3 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, 

ficando, contudo, as licitantes cientes de que, após apresentação das propostas e dos demais 

documentos, não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da 

inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de 

dificuldades técnicas não previstas.  

 

DATA:      /     /2022 

 

________________________________________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOSU 

Secretário: Mateus Emilson Tavares de Lemos 

Avenida Luiz Gonzaga, nº Centro Ipanguaçu/RN – CEP – 59.508-000 

Horário de atendimento: 7:30h às 13:00h 

Fone.: (084) 3335.2540 – E-mail: obras@ipanguacu.rn.gov.br 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument


Obra

Fornecimento e instalação de postes de concreto armado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Fornecimento e instalação de postes de concreto armado 182.764,20 100,00 %

 1.1  00000031 Próprio Poste de Concreto armado de seção duplo T, extensão de 9m, resistência de 

400daN a 600daN, Tipo B - Fornecimento e instalação

Und 60 2.394,15 3.046,07 182.764,20 100,00 %

Total Geral 182.764,20

_______________________________________________________________

Orçamento Sintético

Total sem BDI 143.649,00

Total do BDI 39.115,20

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2022 - Rio 

Grande do Norte

 27,23% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.



 1 Fornecimento e instalação de postes de concreto armado 182.764,20

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Poste de Concreto armado de seção duplo T, extensão de 9m, resistência de 

600DAN, Tipo B - Fornecimento e instalação

Und 1,0000000 2.394,15 2.394,15

Composição 

Auxiliar

 100602 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 943,69 943,69

Insumo  00041197 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,0000000 1.450,46 1.450,46

MO sem LS => 241,77 LS => 0,00 MO com LS => 241,77

Valor do BDI => 651,92 3.046,07

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 182.764,20

_______________________________________________________________

Anderson Nunes Silva

Outros

Total do BDI 39.115,20

Total Geral 182.764,20

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 143.649,00

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Fornecimento e instalação de postes de concreto armado SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do 

Norte

 27,23% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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Anderson Nunes Silva 

Engenheiro Civil da Prefeitura de Ipanguaçu-RN 
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DEMONSTRATIVO DE BDI 

 

Visando atender as orientações emanadas pelos ministérios gestores dos programas do OGU, bem 

como em obediência às normativas provenientes da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO (Lei 

número: 12.017/09) e do acórdão TCU 2622/2013- Plenário, a fim de promover a correta avaliação 

dos orçamentos apresentados pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, segue abaixo todos os itens 

que foram admitidos para a composição do BDI, ver tabela 1. 

Tabela 1: Valores adotados para os componentes do BDI. 

   

ITEM COMPONENTE DO BDI Valores adotados 

(%) 

AC Adm Central 5,29 

R Riscos 1 

S+G Seguro Garantia 0,25 

DF Despesas financeiras 1,1 

L Lucro 8 

 

 

 

I 

Tributos (PIS) 0,65 

Tributos (COFINS) 3 

Tributos (ISS) 5 

Contribuição 

previdenciária sobre a 

receita bruta (CPRB) 

 

0 

 

BDI – 27,23% - NÃO DESONERADO 

 

   

OBS: l) Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI 

recomendada pelo relatório do acórdão TCU — 2369/2011 e TCU — 2622/2013, conforme abaixo 

ilustrado:  

 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

CGC (MF) 08.085.318/0001-24 

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº800 

CEP: 59508-000 Ipanguaçu/RN 

 

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

De acordo com o tipo do empreendimento, segue a proposta dos Encargos Sociais sobre a mão de 

obra. 

 



Proc. Administrativo 8- 039/2022

De: Anderson S. - ASSEN

Para: LICAD - Setor de Licitações e Contratos Administrativos 

Data: 13/06/2022 às 08:53:59

Setores envolvidos:

GAB, ASSEN, SEMOTSU, LICAD, SEMOTSU-SEAD, ASSEJUL, SEMFI - COAD

ABERTURA DE LICITAÇÃO DE POSTES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE

PATAXÓ.

 

 

DESPACHO

 

1. Cumpridas as diligências necessárias deste setor, como a assinatura nas planilhas de engenharia, remeta-se os
presentes autos ao setor de licitações e contratos para providências.

2. Cumpra-se.

 

 

_

Atenciosamente,

 

______________________

Anderson Nunes Silva

Assessor de Engenharia

 

Anexos:

PLANILHAS_DE_ENGENHARIA_POSTES.pdf
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Obra
Fornecimento e instalação de postes de concreto armado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Fornecimento e instalação de postes de concreto armado 182.764,20 100,00 %

 1.1  00000031 Próprio Poste de Concreto armado de seção duplo T, extensão de 9m, resistência de 
400daN a 600daN, Tipo B - Fornecimento e instalação

Und 60 2.394,15 3.046,07 182.764,20 100,00 %

Total Geral 182.764,20

_______________________________________________________________

Orçamento Sintético

Total sem BDI 143.649,00

Total do BDI 39.115,20

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2022 - Rio 

Grande do Norte

 27,23% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

ANDERSON 
NUNES 

SILVA:0876808
8442

Assinante Digital:ANDERSON 
NUNES SILVA:08768088442
DN:C=BR, O=ICPEdu, 
OU=UFERSA - Universidade Federal
Rural do Semi-Arido, 
CN=ANDERSON NUNES 
SILVA:08768088442
Data:2022.06.13
 08:50:19 -03:00
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 1 Fornecimento e instalação de postes de concreto armado 182.764,20

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Poste de Concreto armado de seção duplo T, extensão de 9m, resistência de 
600DAN, Tipo B - Fornecimento e instalação

Und 1,0000000 2.394,15 2.394,15

Composição 
Auxiliar

 100602 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 943,69 943,69

Insumo  00041197 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 
M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,0000000 1.450,46 1.450,46

MO sem LS => 241,77 LS => 0,00 MO com LS => 241,77
Valor do BDI => 651,92 3.046,07

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 182.764,20

_______________________________________________________________
Anderson Nunes Silva

Outros

Total do BDI 39.115,20

Total Geral 182.764,20

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 143.649,00

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Fornecimento e instalação de postes de concreto armado SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do 

Norte

 27,23% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

ANDERSON 
NUNES 

SILVA:0876808
8442

Assinante Digital:ANDERSON 
NUNES SILVA:08768088442
DN:C=BR, O=ICPEdu, 
OU=UFERSA - Universidade Federal
Rural do Semi-Arido, 
CN=ANDERSON NUNES 
SILVA:08768088442
Data:2022.06.13
 08:50:45 -03:00
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__________________________________ 

Anderson Nunes Silva 
Engenheiro Civil da Prefeitura de Ipanguaçu-RN 
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DEMONSTRATIVO DE BDI 
 

Visando atender as orientações emanadas pelos ministérios gestores dos programas do OGU, bem 

como em obediência às normativas provenientes da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO (Lei 

número: 12.017/09) e do acórdão TCU 2622/2013- Plenário, a fim de promover a correta avaliação 

dos orçamentos apresentados pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, segue abaixo todos os itens 

que foram admitidos para a composição do BDI, ver tabela 1. 

Tabela 1: Valores adotados para os componentes do BDI. 

   

ITEM COMPONENTE DO BDI Valores adotados 
(%) 

AC Adm Central 5,29 

R Riscos 1 

S+G Seguro Garantia 0,25 

DF Despesas financeiras 1,1 

L Lucro 8 

 

 

 

I 

Tributos (PIS) 0,65 

Tributos (COFINS) 3 

Tributos (ISS) 5 

Contribuição 

previdenciária sobre a 

receita bruta (CPRB) 

 

0 

 
BDI – 27,23% - NÃO DESONERADO 

 

   

OBS: l) Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI 

recomendada pelo relatório do acórdão TCU — 2369/2011 e TCU — 2622/2013, conforme abaixo 

ilustrado:  
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COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
De acordo com o tipo do empreendimento, segue a proposta dos Encargos Sociais sobre a mão de 

obra. 
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