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O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, 

com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, torna público por meio de sua 

Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 112, de 30 de junho de 2022, 

que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO, adjudicação POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE 

MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, para atender as necessidades do Município de 

Jucurutu/RN, relacionado no Anexo I, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123/2006 e dos 

Decretos Municipais nº 1145, 1146, 1147 e 1148/ 2017, e subsidiariamente aplicando-se os 

dispositivos constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais diplomas legais 

vigentes, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
ÓRGÃOS 

INTERESSADOS: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN 

DATA E HORA DE 

INICIO DAS 

PROPOSTAS: 
13/09/2022, ÁS 08:00 HORAS 

DATA E HORA FINAL 

DAS PROPOSTAS: 
23/09/2022, ÁS 09:00 HORAS 

DATA DE ABERTURA 

DAS PROPOSTAS – 

SESSÃO PÚBLICA: 

23/09/2022, ÁS 09:01 HORAS 

LOCAL: 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO 

 

 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de preços 

para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

PERMANENTE EM GERAL, para atender as necessidades do Município de Jucurutu/RN, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será realizada para 73 (setenta e três) itens. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1 - O prazo de validade do registro de preços será de um (01) ano. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS, que permite a participação dos interessados na modalidade Licitatória PREGÃO, 

em sua FORMA ELETRÔNICA.  

 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema 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.  

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

 

3.6- É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo, 

nos casos de representação para itens distintos. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras 

Públicas. 

 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para 

o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 
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4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

 

4.4.1. 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;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas, empresas 

de pequeno porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 

efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 

5º da Constituição Federal; 

4.4.8. que os serviços são 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, conforme disposto no 

art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

Credenciamento no Portal de Compras Públicas, assegurado aos demais licitantes o direito 

de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

5.5. 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.  

 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia. 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

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

sua apresentação.  

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item. 

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
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7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 

0,10 (dez centavos). 

 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 

serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

 

7.10 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. 

 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 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. 

 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro; 

 

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

sistema. 

 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 

7.18. 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.  
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7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez (10) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

 

7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

 

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

 

7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 

05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 

 

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

 

7.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  
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7.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances). 

 

7.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 

7.29.1. no país; 

7.29.2. por empresas brasileiras;  

7.29.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.29.4. 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. 

 

7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  

 

7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

7.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.31.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas (02) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas (02) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
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nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas, nos 

documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no CREDENCIAMENTO REGULAR NO SISTEMA DE PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

CREDENCIAMENTO REGULAR NO SISTEMA DE PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas (02) horas, sob 

pena de inabilitação. 

 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 



 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO DE JUCURUTU 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000 

E-mail: licitacao@jucurutu.rn.gov.br 
 

EDITAL  

(Pregão Eletrônico nº 023/2022 - Processo Administrativo n° 31080001/2022) 
 

12 
 
 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 

nº 5.764, de 1971; 

 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

9.9.2. 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; 

 

9.9.3. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.9.4. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.9.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

9.9.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943; 
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§1º) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

§2º) caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 

de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira. 

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

 

9.11. Qualificação Técnica   

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

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

habilitação. 

 

9.14. 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 e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  
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9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

  

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de duas 

(02) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento. 

 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 
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10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta (30) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 

por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

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

 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
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12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.  

 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no CREDENCIAMENTO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de cinco (05) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de cinco (05) dias, a contar da data 

de seu recebimento. 

 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.  
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15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (nota de empenho de despesa ou 

autorização de compra)1. 

 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de cinco (05) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme 

o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 

no prazo de cinco (05) dias, a contar da data de seu recebimento.  

 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  

 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 

16.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 

e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 

da mesma Lei. 

 

16.5. O prazo de vigência da contratação se inicia na data de sua assinatura com termo final até 

o final do exercício financeiro vigente. 

 

16.4.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao CREDENCIAMENTO 

NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

 
1 Artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 

de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.   

 

16.4.2. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.  

 

16.4.3. Na hipótese de irregularidade do registro no CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, o contratado deverá regularizar a sua situação perante 

o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas 

no edital e anexos. 

 

16.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante 

a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 

esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  
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21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. não mantiver a proposta; 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido injustificadamente.  

 

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/ SOCIEDADE 

COOPERATIVA ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 

após o encerramento da fase de lances. 

 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

21.4.3. 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; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Jucurutu/ RN e 

descredenciamento no CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, 

pelo prazo de até cinco anos; 

 

21.5. Declaração de inidoneidade 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; 

 

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
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administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

 

21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público.  

 

21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

 

21.12. 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 Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CREDENCIAMENTO NO 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 

21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 
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22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

18.1 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

23.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois (02) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

 

23.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

23.4. 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 via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

23.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

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

certame. 

23.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

23.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

  

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

http://www.bll.org.br/
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24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

24.6. 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. 

  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.jucurutu.rn.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala das Licitações 

situada na sede da Prefeitura Municipal, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

 

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

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

24.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

24.12.3. ANEXO III – Minuta do Contrato Administrativo. 

 

Jucurutu/ RN, 09 de setembro de 2022. 

 

 

_________________________________________ 

Joelma de Fátima Lopes de Medeiros 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 OBJETO 

1.1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

PERMANENTE EM GERAL, para atender as necessidades do Município de Jucurutu/RN 

conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

  

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO 

U
N

D
. 

M
E

D
ID

A
 

QTD 

1. 

ARMARIO DE AÇO COM PORTAS - Desenvolvido em aço 

de alta qualidade, garantindo excelente robustez e o máximo 

de resistência à estrutura do produto, tornando seu tempo de 

vida útil muito mais elevado. Sua pintura, em tinta 

eletrostática epóxi, o proporciona ainda mais proteção. 

Perfeito para a organização e funcionalidade do seu ambiente. 

Ele é composto por 02 portas, com fechadura, 04 prateleiras 

reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis. Super resistente, 

suporta até 30Kg bem distribuídos por prateleira. Possui pés 

niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, 

evitando assim riscos no piso. Sua porta, com fechadura tipo 

Yale e puxador estampado em perfil pvc possui também 

reforço ômega e um prefeito acabamento que proporciona 

maior praticidade de uso. Cor cinza. 

UND 50 

2. 

ARMARIO DE ESCRITORIO - Fabricado com base e tampo 

em MDP BP 15mm com borda em pvc 0,45mm, possui duas 

portas, duas prateleiras móveis e uma prateleira fixa com a 

capacidade de 15 kg. Conta com sistema de fechadura 

cilíndrica do tupo yale com 2 chaves. Cor: Cinza 

UND 21 

3. 

BEBEDOURO - Bebedouro de coluna.  Duas torneiras; Cor: 

branco; 220v; possui termostato frontal para controle gradual 

de temperatura entre 5°C e 15°C; Faz a abertura automática 

do garrafão e baixo consumo de energia. Possui certificado 

Inmetro; 

UND 45 

4. 

CADEIRA ESCRITORIO EXECUTIVA - Com apoio de 

braços. Alia durabilidade e conforto, podendo ser usada em 

residências ou escritórios. Confeccionada em espuma injetada 

de alta densidade, revestida em corino preto que possibilita a 

UND 29 
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regulagem de altura e inclinação do encosto, regulagem de 

altura do assento através de pistão a gás, mecanismo giratório. 

Possui braços digitador com regulagem de altura. 

Especificações: Capacidade de carga: 110 Kg. Largura: 

Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade 

assento: 58 cm. Largura assento: 58 cm. Garantia do 

fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e encosto estofado em 

espuma injetada. Possui base e apoio de braço cromados, 

sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. 

5. 

CADEIRA ESCRITORIO EXECUTIVA - Sem apoio de 

braços. Alia durabilidade e conforto, podendo ser usada em 

residências ou escritórios. Confeccionada em espuma injetada 

de alta densidade, revestida em corino preto que possibilita a 

regulagem de altura e inclinação do encosto, regulagem de 

altura do assento através de pistão a gás, mecanismo giratório. 

Especificações: Capacidade de carga: 110 Kg. Largura 

encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade 

assento: 58 cm. Largura assento: 58 cm. Garantia do 

fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e encosto estofado em 

espuma injetada sistema relax e regulagem e amortecimento 

a gás. 

UND 39 

6. 

CAFETEIRA ELETRICA - capacidade para até 18 xícaras, o 

que equivale a capacidade máxima do reservatório de até 

900ml.Ela também apresenta sistema corta pingos, no qual 

você pode retirar a jarra durante o preparo do café, que o 

preparo para na hora. Perfeito para servir aquela xícara de 

café antes do término. Com potência de 500W, ela possui luz 

piloto, que mostra quando o aparelho encontra-se ligado. E 

sua placa aquecedora mantém a bebida quente por mais 

tempo, em prejudicar o a cafeteira ou a jarra.E tem luz piloto, 

que informa que a cafeteira encontra-se ligada, evitando 

acidentes. Características:-Perfeita pra ter em sua cozinha -

Prepara até 18 xícaras no total. Diferencial: -Placa 

aquecedora-Sistema Cortas-Pingos 

UND 8 

7. 

CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - 

Confeccionado em polipropileno, com balde espremedor, Kit 

com mops (Liquido e pó, placa sinalizadora e pá, e saco de 

vinil. 

UND 32 

8. 

ESTANTE DE AÇO - Contem 5 prateleiras reguláveis que 

suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 100 kg no total. 

Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. 

Medidas após montagem: altura 1630mm x largura 820mm x 

profundidade 250mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e 

reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com 

fosfatização. Cor cinza. 

UND 113 

9. 
FORNO MICROONDAS - Capacidade de 20L. Porta com 

visor branco e transparente, combina com qualquer cozinha, 
UND 12 
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permite visualizar melhor o alimento dentro do forno. Tecla 

ligar + 30s com apenas um toque, seu microondas já está 

funcionando. A programação de tempo é descomplicada e 

fácil; Controle numérico, é só apertar o tempo desejado para 

acionar o funcionamento do microondas; Chave de 

segurança, dispositivo eletrônico que permite travar o uso do 

aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que crianças 

ou pessoas não autorizadas a usar o produto possam acioná-

lo; Menu Pratos Rápidos, é só apertar a tecla correspondente 

e o tempo de cozimento é automaticamente controlado para 

chegar ao melhor resultado, sem sujeira e bagunça na cozinha; 

Tecla descongelar, descongelamento fácil de acordo com o 

tipo de alimento. Ideal para quem tem pressa e pouco tempo 

para preparar as refeições; Menu kids, funções pré-

programadas que facilitam a execução das receitas preferidas 

das crianças, como pipoca, hambúrguer e brigadeiro; Menu 

light, com receitas mais leves, saudáveis e saborosas para toda 

a família. Frutas, vegetais ficam mais saborosos e nutritivos 

no micro-ondas. Não é preciso o uso de gordura para o 

cozimento; Menu gourmet: funções pré-programadas para 

preparar os pratos mais saborosos e elaborados como: risoto, 

tomate seco e strogonoff. Classificação energética A. 

10. 

FRAGMENTADORA DE PAPEL 8 FOLHAS – automática, 

capacidade de triturar 8 folhas do tamanho A4 com corte em 

partículas com cesto de 12L, deverá apresentar garantia do 

fornecedor de no mínimo 01 ano 

UND 10 

11. 

MESA ESCRITORIO - Birô com gavetas - Mesa 120cm; 

Altura: 75cm; Largura:120cm; Profundidade: 60cm; Pés: 

Metalon 50x30; Tampo: MDP; Acabamento: fita de borda; 

Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves. Cor cinza. 

UND 95 

12. 
PALETE - Confeccionado em Polietileno, com capacidade de 

até 2.500 KG TAMANHO 1,00X1,20 
UND 25 

13. 

APARELHO DE SOM - Possui a função Multi Bluetooth, 

que através dessa função é possível parear até 03 dispositivos 

móveis ao mesmo tempo, sem precisar desconectar um 

smartphone para conectar o outro. Tem também a função 

USB Direct Recording, na qual é possível gravar as músicas 

de um CD diretamente para o seu pen drive, ou também de 

um pen drive para outro. Ele também possui duas portas USB 

que possibilita ter até 02 dispositivos conectados ao mesmo 

tempo. Tem equalizações pré-definidas. Cor: Preta. 

UND 7 

14. 

ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS - Com duas portas com 

fechadura, 4 prateleiras; cor cinza; Altura: 1,98m; Largura: 

0,80m; Profundidade: 0,40m; Prateleiras: 4 unidades; Chapa: 

26; Capacidade da bandeja: 15 kg. 

UND 14 

15. 
ARQUIVO EM AÇO - Mobiliário fabricado com aço de 

qualidade e procedência, em chapa 26. Possui 04 gavetas. 
UND 25 
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Dispõe de sistema de fechadura de miolo. As gavetas 

funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon 

com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente 

distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia 

e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com 

tinta a pó. Altura: 1,33m; Largura: 0,46m; Profundidade: 

0,49m; Chapa: 26; Capacidade por gaveta: 10 kg; O Arquivo 

de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves.  Cor: Cinza. 

16. 
BANQUETA DOBRÁVEL -Confeccionado em aço ou ferro 

pintado, com capacidade de 80 KG ou superior 
UND 30 

17. 

BATEDEIRA - Batedeira com 3 Velocidades; –220V; com 

capacidade de 3,6L. Botão Ejetor e sistema exclusivo de 

fixação. Os batedores soltam facilmente quando pressionado 

o botão. Melhor performance dos batedores em aço cromado, 

os batedores misturam todos os ingredientes das bordas até o 

centro. 1 ano de garantia. 

UND 7 

18. 
CABIDEIRO – Confeccionado em aço ou ferro cromado, tipo 

arara de 1,00 a 1,50 M Simples, de piso 
UND 10 

19. 

CADEIRA - Cadeira fixa multiuso empilhável com assento 

manufaturado em termoplástico polipropileno de formato 

anatômico. Dimensão Assento de 470 largura da superfície x 

400 profundidades. Dimensional do encosto 379 largura x 

329 extensão vertical total. Suporte de encosto confeccionado 

em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 

1,2 mm cada haste. Cor: Preta. 

UND 310 

20. 

CONJUNTO UMA MESA E UMA CADEIRA - SC 920 

Mesa - Material: MDP/MDF de 18 mm, Revestido em 

fórmica com cantos arredondados; Material tubo de aço 

redondo, diâmetro 22,22 (3/4). Barra de reforço nas pernas na 

parte inferior; Dimensões: Tampo: 530 mm x 350 mm. - 

Altura até Gradil: 440 mm - Altura Total: 570 mm, Cadeira 

com assento e encosto em material injetados em 

Polipropileno PP de alta resistência. Fixação: Rebites em 

Alumínio. Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 

19,05mm(3/4). Tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura 

epóxi-pó. Cor Branco. Empilháveis. Ponteiras: Internas e 

Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Assento: 

330 x 330 mm. - Encosto: 170 x 325 mm. - Altura até o 

Assento: 310 mm - Altura até o Encosto: 590 mm 

UND 120 

21. 
ESTANTE DE AÇO - com 6 prateleiras. Pintura eletrostática 

a pó automatizada com fosfatização. Cor cinza. 
UND 15 

22. 

FOGÃO COM 4 BOCAS - Botões: Removíveis e inclinados 

Tipo de acendimento automático total, na mesa e no forno 

queimadores esmaltado em Easy clean. Temperatura do forno 

(grau célsius): 170-290. Capacidade do forno: 82 litros. 

Bivolt. Cor: Preta. 

UND 15 
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23. 

FORNO MICROONDAS - Capacidade de 27L; Porta com 

visor branco e transparente que combina com qualquer 

cozinha, permite visualizar melhor o alimento dentro do 

forno. Tecla ligar + 30s com apenas um toque, seu 

microondas já está funcionando; A programação de tempo é 

descomplicada e fácil; Controle numérico, é só apertar o 

tempo desejado para acionar o funcionamento do microondas; 

Chave de segurança, dispositivo eletrônico que permite travar 

o uso do aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que 

crianças ou pessoas não autorizadas a usar o produto possam 

acioná-lo; Menu pratos rápidos, é só apertar a tecla 

correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente 

controlado para chegar ao melhor resultado, sem sujeira e 

bagunça na cozinha; Tecla descongelar, descongelamento 

fácil de acordo com o tipo de alimento. Ideal para quem tem 

pressa e pouco tempo para preparar as refeições; Menu kids, 

funções pré-programadas que facilitam a execução das 

receitas preferidas das crianças como pipoca, hambúrguer e 

brigadeiro; Menu light com receitas mais leves, saudáveis e 

saborosas para toda a família. Frutas, vegetais ficam mais 

saborosos e nutritivos no micro-ondas. Não é preciso o uso de 

gordura para o cozimento; Menu gourmet: funções pré-

programadas para preparar os pratos mais saborosos e 

elaborados como risoto, tomate seco e strogonoff.  

Classificação energética A. 

UND 17 

24. 

FREEZER - Horizontal com (01) uma porta, com capacidade 

para 200 Litros. Melhor aproveitamento do espaço interno. 

Controle de temperatura ajustável no painel frontal. Com 

mais espaço, versátil, freezer e refrigerador, 4 rodízios para 

deslocamento facilitam a movimentação do produto. Dreno 

frontal permite maior praticidade no descongelamento. Chave 

de segurança possibilita travar o freezer quando necessário. 

Livre de CFC, produto ecologicamente correto. Cor branco. 

UND 13 

25. 

GELADEIRA - Refrigerador com Controle de Temperatura 

240L. Oferece economia de energia e praticidade com a 

função degelo, que facilita sua limpeza. Com compartimento 

para garrafas e uma prática Gaveta para legumes, frutas e 

verduras, feita em PS transparente para facilitar a visualização 

dos alimentos. Cor branco. 

UND 7 

26. 

GELADEIRA - Refrigerador com Controle de Temperatura 

260L. Oferece economia de energia e praticidade com a 

função degelo, que facilita sua limpeza. Com compartimento 

para garrafas e uma prática Gaveta para legumes, frutas e 

verduras, feita em PS transparente para facilitar a visualização 

dos alimentos. Cor branco. 

UND 5 

27. 
LIQUIDIFICADOR - Botão de velocidade giratório; Maior 

desempenho e durabilidade; Lâminas patenteadas: lâminas 
UND 17 
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Zelkrom (4 Facas); Lâminas ultra duráveis, não perdem o 

corte e não enferrujam; Tritura gelo e ingredientes mais duros 

; Potente, alto poder de corte; Comprimento do cabo: 80 cm; 

Tipo de material: corpo plástico e copo em polipropileno;  

Copo com fácil encaixe; Nível de potência sonora: 88db (A). 

28. 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 6 Litros, baixa rotação 

700W – 220V.  Possui motor inovador de baixo consumo de 

energia e alto torque para quem deseja trabalhar com 

alimentos que exijam mais força do aparelho, podendo ser 

usado para preparos quentes e gelados. Desenvolvido para 

lidar com grandes volumes, possui capacidade de 6 litros e 

possui hélice de 4 facas, permitindo um ótimo desempenho 

durante a mistura e trituração do alimento. Tem sua estrutura 

e copo produzidos em aço inox, que proporciona ao aparelho 

além de uma ótima apresentação também seja de fácil 

higienização. Conta com tampa emborrachada atóxica 

altamente reforçada com dosador. 

UND 6 

29. 

LONGARINA CARACTERÍSTICAS - C/ BRAÇOS, 

assento polipropileno, número de assentos 03 lugares c/ base 

fixa - cores variadas 

UND 52 

30. 

MESA - confeccionada em polipropileno 100% virgem, 

empilháveis. Possui proteção contra raios Uv o que garante 

maior durabilidade. Suporta até 30 kg distribuídos. Medidas 

aproximadas: Comprimento: 70 cm; Largura: 70 cm; Altura: 

70,5 cm. Cor: Branca 

UND 130 

31. 

MESA PARA IMPRESSORA - Com Borda em ABS 60 X 40 

Cm.  Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP. Altura: 

76 Cm. Largura: 60 Cm. Profundidade: 40 Cm. Garantia: 3 

Meses. Ambientes: Escritório, Home Office. Modelo: Mesa 

Para Escritório Com Borda ABS. 

UND 25 

32. 

SANDUICHEIRA - Design compacto: fácil de armazenar e 

não ocupa espaço - Placas antiaderente dos dois lados: 

alimento grelhado por igual - Fácil de limpar - Alça fria: para 

manuseio seguro - Luz indicadora de funcionamento - 

Comprimento do cabo: 70 cm - Tipo de material: plástico. 

Cor: Preta. 

UND 28 

33. 

SMART TV LED 41’’- Com HD WIFI HDR para brilho e 

contraste plataforma tizen 2 HDMI 1 USB. Preto. Com led; 

Navegador (Web Browser), espelhamento do smartphone 

para TV, acessibilidade, guia de voz (Inglês - EUA, Português 

- Brasil), ampliar, aumento de contraste, aprenda a mexer no 

controle remoto da TV (Inglês - EUA, áudio de múltiplas 

saídas, cores negativas, preto e branco, desligamento 

automático, legenda, connect share (HDD), connectshare 

(USB 2.0), idioma (local - Brasil - Português), compatível 

com HID USB, ipv6 Support, Sensor Ecológico, Selo Procel 

("A"). 

UND 14 
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34. 

TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA - Ajuste de 

altura através de manipulo e luva deslizante; Altura ajustável 

entre 0,80 a 1,60 metros; 3 furos disponíveis para inserção de 

pino de segurança; Geometria das pernas permite ângulo de 

até 120º; Abertura e fechamento das pernas e hastes através 

de luvas deslizantes; Diâmetro máximo da base 0,90m; Pés 

emborrachados antiderrapante. Acabamento preto com 

pintura epoxi; Produto aço; Suporta ate 28kg 

UND 9 

35. 

VENTILADOR DE COLUNA - Ventilador com 6 pás, com 

design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, 

inclinação regulável, coluna com regulagem de altura: Máx: 

1,50 / Min: 1,10. Grade segura, super potente. Eficiência 

energética: B (velocidade baixa), B (vel. Média), D (vel. Alta) 

- 110V; B (vel. Baixa), C (vel. Média), D (vel. Alta) - 220V - 

Dimensões: 150 cm x 45 cm x 41 cm - Peso: 5,70 kg. 

Velocidade número 03. Cor: Preto. 

 

UND 

 

32 

36. 

VENTILADOR DE PAREDE - com 4 pás de polipropileno, 

60 cm de diâmetro 220 V. Hélices em plástico, além de fortes, 

são leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação 

horizontal, que proporciona um fluxo de ar melhor distribuído 

por todo o ambiente. Regulagem de Inclinação manual que 

pode ser ajustada. Pintura Eletrostática, grade com pintura de 

alta resistência. Chave CVV: Acompanha chave de controle 

deslizante de velocidade. 

UND 47 

37. 
GPS PORTÁTIL - com visor colorido, tamanho da tela no 

mínimo 2.2 polegadas, com botões para comando 
UND 1 

38. 

TESTADOR DE SOLO - 5 EM 1; Medidor de solo 

multifuncional para testar a intensidade da luz solar, valor do 

pH do solo, temperatura do solo (℃/℉), umidade do solo e 

umidade ambiente. Tela LCD digital com luz de fundo verde, 

grandes fontes pretas para uma exibição intuitiva e clara dos 

valores. Sonda de liga de alumínio de alta sensibilidade 

garante a precisão da medição. 

UND 1 

39. 

TRADO HOLANDÊS - 90cm, Para coletar solo/analise; 

Cabo, removíveis em aço galvanizado;Haste 68 cm em aço 

galvanizado; Ponteira de 20 cm comprimento 

UND 10 

40. 

BEBEDOURO INDUSTRIAL- Em Inox com 4 Torneiras. 

Armazena 100 Litros de água gelada; Capacidade de 

refrigeração de 180 L/hora; 04 Torneiras em Metal Cromado; 

Gás Refrigerante Ecológico R134A; Termostato Regulador 

de Temperatura; Dimensões: 130x70x65 cm (Alt x Larg x 

Prof); 

UND 5 

41. 

FOGÃO INDUSTRIAL – Fogão industrial com 06 bocas, 

chapa de aço carbono, queimadores e grelhas em ferro 

fundido. Largura de 154cm, altura 88cm e profundidade de 

106cm. Acabamento: Tinta epóxi preto texturizado. 

UND 5 
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42. 

GELADEIRA - Refrigerador com Controle de Temperatura 

400L. Oferece economia de energia e praticidade com a 

função degelo, que facilita sua limpeza. Com compartimento 

para garrafas e uma prática Gaveta para legumes, frutas e 

verduras, feita em PS transparente para facilitar a visualização 

dos alimentos. Cor branco. 

UND 13 

43. 

MESA PARA REFEITORIO - Com 8 lugares com bancos; 

Medidas da mesa: A - 0,73 cm / L - 2,00 cm / P - 0,80 cm; 

Mesa com MDP em 15MM / Acabamento: Fita de Borda; 

Tubos da mesa em aço; Pintura epóxi nas cores preta ou cinza. 

Medidas dos bancos: A - 0,44 cm / L - 1,80 cm / P - 0,30 cm; 

Bancos com MDP em 15MM / Acabamento: Fita de borda; 

Tubos do banco em aço; Pintura epóxi nas cores preta ou 

cinza. 

UND 6 

44. 

CADEIRA – Modelo secretaria fixa 04 pés. Sem Braços; 

Encosto e assento: Espuma Injetada com densidade 45; 

Revestimento: Couro Ecológico. 

UND 29 

45. 

CADEIRA - Sem apoio braço, cadeira de plástico fabricada 

com o polipropileno, empilháveis. Largura: 51 cm; Altura: 

81,5 cm; Profundidade: 41,5 cm; Peso aproximado: 2,2 kg; 

Resistência: 140 kg. Cor: Branca. CERTIFICADA PELO 

INMETRO E COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE 

FABRICAÇÃO 

UND 450 

46. 
MICROFONE SEM FIO - de mão com base funcionando 

abaixo da frequência de ~698mhz 
UND 6 

47. 

ARMARIO BAIXO DE ESCRITORIO – 75 cm; Com 2 

Portas; Chave; cor: Branco; 100% MDF; Altura 75,7cm x 

Largura 70cm x Profundidade 36cm. 

UND 10 

48. 

ARMARIO DE COZINHA - Compacta de Aço 1 Prateleira 6 

Portas de bater 1 Gaveta com trava, puxadores externos, éps 

altos com ponteiras plásticas para proteção do piso com 

nicho, acabamento em pintura eletrostática a pó Tampo acima 

das portas inferiores Altura (cm) 181,5 Largura (cm) 105 

Profundidade (cm) 45. Cor: Preto e Branco. 

UND 9 

49. 

BALANÇA DIGITAL COM ESTADIÔMETRO - Balança 

Plataforma Digital 200Kg/50g; Bivolts; cor: Branca; Tapete 

antiaderente; Medidas 34x39cm (lxc); Com visor em Led 

Vermelho; Display com 6 dígitos, com estadiômetro acoplado 

para medição da altura. 

UND 9 

50. 

BALANÇA DIGITAL DE COZINHA - Precisão para a 

pesagem de qualquer tipo de objeto, Precisão Eletrônica de 1 

Grama a 10 kg, Função para pesar em gramas ou onça (OZ), 

Visor de cristal líquido LCD, Alimentação: duas pilhas AA. 

UND 5 

51. 
BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL - Alta precisão, com 

capacidade até 40kg, Dimensões do item C x L x A (35 x 35 
UND 5 
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x 20 centímetros), com visor digital e teclas para digitação, 

bivolt 

52. 

BALANÇA PORTATIL - Balança Digital, na cor branca. 

Vidro temperado antiderrapante; Sensores de alta precisão; 

Display de lcd de fácil visualização; Acionamento com o 

toque. O produto requer 1 pilha/bateria do tipo lítio. 

Dimensões: 28 x 28 x 3 centímetros, capacidade até 180kg 

UND 50 

53. 

CABO PARA MICROFONE - Cabo de microfone 

balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio) c/ 

blindagem trançada + fita de alumínio. ESPECIFICAÇÕES. 

Liga de cobre OFHC. Bitola: 0.30mm² / 22AWG. Cor: Preto 

MT 80 

54. CABO PARA MICROFONE XLR/P10 UND 2 

55. 
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA - 

Pre-002 NELL. Cor: preta. 
UND 4 

56. 

CADEIRA EXECUTIVA ERGONÔMICA GIRATÓRIA 

ENCOSTO COM L – SanfonadoDescriçãoConfeccionada 

Em Espuma Injetada De Alta Densidade. Pistão à Gás, Que 

Possibilita Regulagem De Altura Do Assento. Braço 

Digitador Com Regulagem De Altura. Encosto Com Corte 

Ergonômico Cervical. Assento Anatômico. Carga Máxima 

Suportável: 120kg Uniformemente DistribuidosGarantia: 3 

Meses, Já Incluindo Os 90 Dias Previsto Em Lei Itens 

Inclusos-1 Estrela Em Nylon e Aço 5 Pontas Modelo 

Secretária / Executiva1 Telescopio 3 Estágios-5 Rodizios Em 

Pp-1 Pistão A Gás-1 Flange Em Aço-1 L Sanfonado de aço 

para junção acento e encosto.1 Assento Modelo Executiva 

Injetada Anatômica-1 Encosto Modelo Executiva Injetada 

Anatômica-4 Parafusos 1/4 X 3/4requisitos- Pessoas 

Necessarias Para Montagem:1 Pessoa - Ferramentas 

Necessárias ( Não Fornecidas ): Chave De 

Fenda/PhilipsAssento: 475mm (Largura) X 445mm 

(Profundidade) X 50mm (Espessura). Encosto: 400mm 

(Largura) X 340mm (Profundidade) X 50mm (Espessura). 

Revestida Em CoranoModelo: Cadeira Executiva Anatômica 

Injetada, Base Em Nylon e Aço Giratória A GásMedidas: A - 

0,93 Cm / L - 0,55 Cm / P - 0,55 Cm 

UND 5 

57. 

CADEIRA GERENTE - Confeccionada em estrutura de 

nylon e base de aço, material resistente e de ótima 

durabilidade, ela possui ajuste de altura, encosto reforçado 

com revestimento em tela mesh, sem falar no lindo estofado 

em espuma de densidade controlada, garantindo conforto por 

mais tempo.Cor: Preta 

UND 12 

58. 

CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA A - cadeira + Secretária 

possui plataforma fixa e regulagem de altura a gás, 

assento/encosto e apoio de braço em polipropileno injetado 

com várias opções de cores. descrições técnicas Material do 

UND 5 
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Assento e Encosto: Polipropileno Base Giratória aço/capa 

com regulagem de altura à gás Braço fixo integrado com 

apoio em pp na cor do encosto Dimensões do Assento (LxP): 

46,5 x 42 (cm)Dimensões do Encosto (LxA): 46 x 33 (cm) 

Regulagem de Altura: 61 a 72 cm Peso Máximo Suportado: 

120kg 

59. 

CAIXA ATIVA (Caixa som Alimentação: 110V- 220V 

(bivolt chaveado), Dimensões Aproximadas da Caixa 

(AxLxC): 76.6x48.26x40.64. Entradas: 1 Entrada P10 para 

microfone. 1 Entrada para Instrumentos musicais. 1 entrada 

2RCA entrada - bluetooth, USB, mp3,SD. Saídas line: 2RCA. 

Funções USB, SD, MP3, Bluetooth. Impedância: 4 Ohms. 

Controle de Volume (individual para microfone e 

instrumentos), controle grave, agudo e echo para microfone. 

Amplificador Classe - D. Rodízios Incorporado Ao Gabinete 

Para Facilidade De Transporte. Receptáculo De 35 Mm Já 

Incorporado Para Montagem Em Pedestal Com Sistema De 

Travamento. Peso do Produto + Caixa: 15.5 kg. Potência : 

500W RMS. Potencia : 1600W. PMPO.Auto falante de 15 

polegadas) 

UND 6 

60. 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA- Caixa de Som 

Amplificada, possui som potente de 500W. Com alças para 

transporte e entrada de microfone. Possui controle remoto, 

entrada USB e bateria recarregável. Display digital - 

Bluetooth tecnologia sem fio - Rádio FM - Equalizador digital 

- 1 Entrada Auxiliar, USB e Cartão SD - 1 Entrada para 

instrumentos musicais - Bateria interna recarregável. Bivolt. 

UND 4 

61. 

CAMA - Cama Box Solteiro (Box + Colchão) - 62cm de 

Altura; Proteção antialérgico, antifungo, antimofo; peso 

suportado 100 kg; Tecido Poliéster - Laterais: Tecido 

Acetinado - Pillow Top Inn: Tecido Acetinado; Quantidade 

média: 130 molas por metro quadrado. 

UND 5 

62. 

COLCHONETE- Leve, dobrável e acompanha saco protetor. 

Quando enrolado fica prático para guardar e tem uma alça, 

facilitando o transporte. Enchimento: Espumas em flocos e 

fibras diversas, garantido conforto e durabilidade. Tecido: 

Polipropileno e poliéster, altamente resistente. Tamanho 

aberto: 175 x 62 x 13 cm. Cor: Variadas 

UND 20 

63. 

CONECTOR XLR MACHO - de cabo com 3 pinos e corpo 

em níquel. Contatos banhados em prata. (conectores 

desmontados e embalados individualmente). 

UND 4 

64. 

ESCADA - Com estrutura em alumínio proporcionando 

qualidade e durabilidade, com rodas que facilitam o uso e 

sistema de articulação com encaixe de travamento que 

proporciona maior segurança e abertura cônica dos pés e 

sapatas antiderrapantes, garantindo estabilidade. Possui três 

modos de utilização que podem se adequar a sua necessidade 

UND 15 
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extensível, aberta e simples, suportando até 150 Kg e 

alcançando até 5,05 metros. Material de alumínio, com 

capacidade máxima de 150 Kg, altura máxima: 5,05m e  peso: 

10,15 kg. 

65. 

FREEZER - Horizontal com (02) duas portas, com 

capacidade para 500 Litros. Melhor aproveitamento do 

espaço interno. Controle de temperatura ajustável no painel 

frontal. Com mais espaço, versátil, freezer e refrigerador, 4 

rodízios para deslocamento facilitam a movimentação do 

produto. Dreno frontal permite maior praticidade no 

descongelamento. Chave de segurança possibilita travar o 

freezer quando necessário. Livre de CFC, produto 

ecologicamente correto. Cor branco. 

UND 5 

66. 

FRIGOBAR – Frigobar com gaveta de gelo e gaveta 

multiuso; 220 volts; Capacidade de 76 litros; cor: Branco. 

Altura: 63 cm; Largura: 45 cm; Profundidade: 51 cm; Peso: 

18,8 kg. 

UND 6 

67. 

MESA COM 6 CADEIRAS - Madeira maciça e compensado, 

Mesa: Altura: 80 cm Largura: 150 cm Profundidade: 80 cm 

Cadeiras: Altura: 97 cm Largura: 39 cm Profundidade: 37 cm.  

Retangular. Cor: Marrom. 

UND 10 

68. 

MESA DE SOM (Mixer analógico com baixo ruído, e alto 

headroom; 4 Pré-amplificadores para microfones 

transistorizados XENYX únicos entre os pré-amplificadores 

encontrados no mercado; Equalizador britânico neoclássico 

de três bandas extremamente musical; 2 entradas e 2-bus 

mixer; Processador de efeitos 24bit com qualidade de estúdio, 

e 100 presets incluindo: reverb, chorus, flanger, delay, pitch 

shifter e vários multi-efeitos; Controle de envio de efeitos por 

canal para o processador de efeitos interno e/ou externo; 1 

Saída de efeitos com controle por canal para FX interno, ou 

interligação de processadores de efeitos externos; Saídas 

MAIN MIX com CONTROL ROOM separado, fone de 

ouvidos, e CD/TAPE; Entrada CD/TAPE endereçável para 

MAIN MIX, CONTROL ROOM, e saída CD/TAPE Fader 

MASTER de 60 mm de logaritmo graduada e controles 

giratórios selados; Componentes de alta qualidade e 

excepcional rigidez de sua construção garantem uma longa 

vida útil; Inclui fonte de alimentação 110v; Peso: 1,35 kg; 

Medidas: 24.2 x 22 x 4.7 cm.) 

UND 2 

69. 

MICROFONE DUPLO SEM FIO UHF PRETO TAG - Ficha 

técnica: Acompanha o modelo tm 559 b / 1 receptor, 2 

microfones, 1 cabo de áudio, 1 fonte de alimentação 110 / 

220v; 1. performance faixa de atenção / uhf 480-600 mhz. 

estabilização de audiência / <30 ppm distorção harmônica 

total / <0,5% faixa de dinâmica /> 90 db resposta de 

frequência / 40 hz - 15 hz (+ -3 db). nível de sábia de áudio / 

UND 2 
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(0 + - 400 mv); 2. receptor de alimentação / dc 17v consumo 

de energia / 4w relação de sinal / ruído /> 90 db rejeição 

imagem fantasma /> 80 db rejeição canal adjacente /> 80 db 

sensibilidade de recepção / 10 dbuv (= 30 db) de-emfase / 50 

us; 3. microfone transmissão 50 metros de alcance em área 

livre potência do transmissor / 8,5 mw tipo de modulação / fm 

f3f desvio máximo / + - 25khz emissões espúrias / mais que 

40 db alimentação / 2 pilhas aa uso contínuo / 6 horas 

70. 

PLUG 10 - mono usinado em latão com capa injetada em 

ZAMAC com tratamento niquelado e bucha traseira plástica; 

Caracteristicas: Par de Plug Conector P10. Uso: Áudio, Uso 

2: Instrumentos, Uso 3: Pedais de efeito, Material: Latão, 

Revestimento externo: Niquelado, Alta rotatividade: Sim, 

Tipo: P10 Mono, Ângulo: 180º, Usinado em latão com capa 

injetada em ZAMAC com tratamento niquelado e bucha 

traseira plástica, Garantia: 90 dias 

UND 4 

71. 

POLTRONA DO PAPAI - Reclinávél, combinados em dois 

estágios de reclinação e três posições, Sentado(Inicial), 

Leitura(Intermediário) e Deitado. Acabamento dos Pés : 

Parafuso Almofada do assento : Fixa Almofada do encosto : 

Fixa Ambiente : Sala de Estar Ambiente Principal : Sala de 

Estar Enchimento do Assento : Espuma D-26 Enchimento do 

Braço : Espuma D-20 Enchimento do Encosto : Fibra de 

Silicone Encosto para a Cabeça : Sim Garantia do Fornecedor 

: 03 meses Itens Inclusos : 1 Poltrona do Papai Reclinável e 

Manual de Instruções Material da Estrutura : Madeira 

Reflorestada de Eucalipto Altura total = 0.92 cm Altura 

Encosto = 0.60 cm Altura do Assento = 0.44 cm Profundidade 

total Fechada = 0.83 cm Prondidade Total Aberta 135 cm 

Profundidade do Assento = 0.52 cm Largura total 0.71 cm 

Largura Assento 0.54 cm Material Principal : Eucalipto 

Modelo de Poltrona : Reclinável Necessita Montagem : Não 

Peso suportado : 140 kg Possui Apoio para Braços : Sim 

Possui Percintas Elásticas 

 

UND 

 

40 

72. 

SMART TV LED 32’’- Com HD WIFI HDR para brilho e 

contraste plataforma tizen 2 HDMI 1 USB. Preto. Com led; 

Navegador (Web Browser), espelhamento do smartphone 

para TV, acessibilidade, guia de voz (Inglês - EUA, Português 

- Brasil), ampliar, aumento de contraste, aprenda a mexer no 

controle remoto da TV (Inglês - EUA, áudio de múltiplas 

saídas, cores negativas, preto e branco, desligamento 

automático, legenda, connect share (HDD), connectshare 

(USB 2.0), idioma (local - Brasil - Português), compatível 

com HID USB, ipv6 Support, Sensor Ecológico, Selo Procel 

("A"). 

UND 10 

73. 
FRAGMENTADORA DE PAPEL 150 FOLHAS– 

automática, capacidade de triturar 150 folhas do tamanho A4 
UND 05 
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com corte em partículas e cesto de 44L, supercorte em 

partículas, além de papel deve fragmentar também clipes, 

grampos e cartões magnéticos, deverá apresentar garantia do 

fornecedor de no mínimo 01 ano 

 

 

1.2 Os itens objeto deste TR estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme 

especificações técnicas e requisitos de desempenho, levantados de acordo com real necessidade 

da administração e definições elencadas no Termo de Referência. 

1.3 O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade dos órgãos, com prazo de 

entrega não superior a 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, 

Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

1.4 Os itens objeto deste TR, devem ser entregues no Município de Jucurutu/RN, dentro do 

horário de expediente das Secretarias Municipais que é das 7h às 13h. 

1.5 Serão aceitos os itens objeto deste Termo desde que:                                                                                                    

1.5.1 A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Nota de Empenho; 

1.5.2 A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste TR. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

2.1 A Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, que tem sede no Estado do Rio Grande do Norte, 

possui a necessidade de manter a execução dos serviços públicos municipais, além de 

proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, de forma a estruturar as Secretarias 

Municipais em seus diversos setores por meio da aquisição de materiais permanentes 

indispensáveis para o funcionamento da prestação do serviço à população do Município de 

Jucurutu/RN. 

2.2 Importante salientar que a aquisição dos referidos PRODUTOS só se dará mediante a 

prévia autorização do setor de compras do município, com a emissão de ORDEM DE COMPRA. 

 

3 PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO 

3.1 A contratação terá vigência continuada de 12 (doze) meses, podendo o contrato ser 

prorrogado na forma da Lei nº 8.666/1993, e a vigência inicia-se a partir da data da sua assinatura. 

 

4 VALOR GLOBAL DE REFÊRENCIA E AVALIAÇÃO DO CUSTO 

4.2 O valor global estimado é de 1.163.612,15 R$ (um milhão, cento e sessenta e três mil, 

seiscentos e doze reais e quinze centavos). 

 

5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA  

5.2 Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestados fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de 

atividade compatível em características ao objeto deste Termo de Referência; 
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a) Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura do 

representante legal deve ser reconhecida firma em cartório competente; 

b) Em havendo necessidade de realização de diligência, o licitante deverá 

disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação de legitimidade dos 

atestados apresentados, tais como: cópias de nota fiscal e/ou nota de empenho e/ou 

do termo de contrato que deram suporte à contratação. 
 

6 CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

6.2 No ato da entrega dos PRODUTOS, a empresa encaminhará a pessoa responsável pela 

entrega fiscalização, bem como a secretaria responsável por receber os itens em conformidade às 

notas fiscais correspondentes, para fim de atesto e consequente liquidação da despesa. 

6.3 O pagamento será realizado após o ateste, pela fiscalização da Contratante, sendo pela 

Comissão de Recebimento, na Nota Fiscal. 

6.4 O Contratado deverá emitir os documentos fiscais, em valores unitário e total, com os 

seguintes dados: 

6.5 O pagamento será efetuado por meio de Pagamento Eletrônico emitida por processamento 

eletrônico, a crédito do Contratado no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento doS 

PRODUTOS, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal devidamente conferida e atestada 

pela comissão responsável pelo recebimento. 

6.6 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a empresa para as 

devidas correções e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação 

do documento, considerado válido pelo Contratante. 

6.7 Considerando que, segundo o MCASP 2022 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público) a despesa orçamentária somente deverá ser classificada como serviço se o próprio órgão 

ou entidade fornecer a matéria-prima, e como na presente contratação o órgão contratante não 

realizou tal fornecimento, eventual divergência entre a adequada classificação da despesa 

orçamentária e o tipo do documento fiscal emitido pela contratada não será impeditivo para a 

regular liquidação e pagamento da despesa, privilegiando-se a essência ao invés da forma do 

documento, e buscando a consecução dos objetivos da contabilidade pública de demonstrar as 

variações ocorridas no patrimônio e controlar o orçamento. Assim, a despesa orçamentária 

deverá ser classificada no elemento MATERIAL DE CONSUMO, independentemente do tipo 

de documento fiscal emitido pela contratada. 

 

7 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  

7.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos 

da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019. 

 

8 RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

8.1 Os bens serão recebidos: 

8.1.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência. 
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8.1.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações neste Termo 

de Referência, e sua consequente aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do recebimento 

provisório. 

8.2 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

8.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com 

as especificações técnicas exigidas. 

 

9 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.2 São obrigações do CONTRATANTE: 

9.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como efetuar o pagamento 

de acordo com a forma convencionada; 

9.2.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar a entrega dos 

itens objeto deste Termo de Referência, dentro das condições pactuadas no mesmo;  

9.2.3  Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais 

irregularidades no fornecimento dos itens objeto deste Termo de Referência, fixando o prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição; 

9.2.4  Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que 

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização. 

 

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 A Contratada obriga-se a: 

10.1.1 Efetuar a entrega dos itens de acordo com o exigido neste Termo de Referência; 

10.2.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 

presente Termo de Referência; 

10.2.3  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência; 

10.2.4  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

10.2.5  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; 

10.2.6  Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

11 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 10.024 de 2019, a Contratada que, no 

decorrer da contratação: 

11.1.1 Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
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11.1.2 Apresentar documentação falsa; 

11.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.4 Cometer fraude fiscal; 

11.1.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados neste Termo de Referência. 

11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

11.2.1  Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

11.3  Multa: 

11.3.1  Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

11.3.2  Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 

desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

11.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Jucurutu/RN, pelo prazo de até dois anos. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e 

impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na 

esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 

87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 

2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

11.3.4 Declaração de inidoneidade 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 Administração pelos prejuízos causados. 

11.3.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

11.4 Para também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 

profissionais que, em razão do contrato: 

11.4.1  Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de tributos; 

11.4.2  Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados; 

11.4.3  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

12. DA FORMA DE FATURAMENTO 

12.1 Por ocasião da solicitação de compra será identificada a forma de faturamento, que poderá 

ser para o: 

 

12.1.1 MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN, inscrito no CNPJ n° 08.095.283/0001-04, com 

sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro ou conforme ORDEM DE COMPRA 

emitida pelo Setor de Compras deste Município. 
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13. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

13.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 

de difícil ou impossível reparação. 

 

14. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

14.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 

ciência à Administração.  

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

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

14.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022 

 

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, 

com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Iogo Nielson de Queiroz e Silva, doravante denominado simplesmente 

PROMITENTE CONTRATANTE, e a empresa ______, inscrita no CNPJ nº ___, com 

Inscrição Estadual nº ___ e sede na _____, neste ato representada por _________, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador de RG nº ___ (SSP/ ___) e CPF nº ______, 

residente na _________, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE 

CONTRADADA, e de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decretos Municipais nº 1145, 1146, 1147 

e 1148/2017, conforme classificação das propostas apresentadas, resolvem registrar os preços 

oferecidos pela empresa, como segue: 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL 

PERMANENTE EM GERAL, para atender as necessidades do Município de Jucurutu/RN, 

devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, a qual passa a fazer 

parte deste documento. 

 

1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de 

Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento. 

 

1.3 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Jucurutu/ RN a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

ITEM 
Especificação Marca Unid Quant Valor 

Unit 

Valor 

Total  

 

2.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata. 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
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4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua 

subscrição, não podendo ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará 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. 

 

5.2. 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). 

 

5.3. Quando o preço registrado se tornar 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. 

 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

 

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. 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 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

5.6. 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. 

 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

5.9. 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: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento 

para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. 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. 

 

7.2. 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, nos termos do art. 12, §1º 

do Decreto nº 7892/13. 

 

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 

anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Jucurutu/ RN, ____ de __________ de 2022. 

___________________________________  

Iogo Nielson de Queiroz e Silva 

P/ Promitente Contratante 

___________________________________  

P/ Promitente Contratada 
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ANEXO III  

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022 

 

CONTRATO 

ADMINISTRATIVO QUE 

FAZEM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ 

RN E A EMPRESA _______   

 

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com 

sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Iogo Nielson de Queiroz e Silva, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e a empresa ______, inscrita no CNPJ nº ___, com Inscrição Estadual nº ___ 

e sede na _____, neste ato representada por _________, (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), portador de RG nº ___ (SSP/ ___) e CPF nº ______, residente na _________, 

doravante denominada simplesmente de CONTRADADA, 

em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO GRADATIVA DE 

MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, visando atender às necessidades do Município de 

Jucurutu/RN., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 

anexo do Edital.  

 

1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e 

à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

1.3 - Discriminação do objeto: 

 

Item Descrição Marca Unid.  Quant Valor unit Valor total 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 

início na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

 

Dotação Orçamentária:   

Elemento de Despesa:   

Fonte:  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 

Referência. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  
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12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 

contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

na imprensa oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Jucurutu/ RN. para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

 

Jucurutu/ RN, ____ de __________ de 202. 

 
 

 

___________________________________  

Iogo Nielson de Queiroz e Silva 

P/ Promitente Contratante 

___________________________________  

____________________________ 

P/ Promitente Contratada 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1..................................................................... 

CPF Nº ........................................................... 

2..................................................................... 

CPF Nº ........................................................... 

 

 

 

 


