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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-PMT/RN 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, ESTADO DO RIO GRANDE  DO NORTE , 

localizado na Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28, Centro, Touros/RN, por intermédio de seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 269/2017-GP, de 03 de maio de 2017, publicada no Diário 

Oficial dos Município - FEMURN, edição de 11 de maio de 2017, comunica aos interessados que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, às 14 (quatorze) horas (horário local) do dia 21 de junho de 2017, conforme Processo 

Administrativo nº 20417/2017, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da LC 123/2006 

e subsidiariamente, das normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas 

alterações, e demais normas pertinentes. 
 

Observação: Ocorrendo decretação  de feriado ou outro fato superveniente de caráter público,  que impeça a 

realização do Pregão na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro 

dia útil subseqüente, independentemente de nova  comunicação. 
 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 21 (vinte e um) de Junho de 2017 às 

14:00 (quatorze) horas, na sala da Comissão Permanente de Licitações  -  CPL,  localizada  na  Praça 

Bom Jesus dos Navegantes, 28, Centro, Touros/RN,  e  será  conduzida  pelo  Pregoeiro  com  o  auxílio  

da Equipe de  Apoio, designados nos autos  do processo em    epígrafe. 
 

I - DO OBJETO 

 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TOUROS/RN CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I. 

1.1.1 - Tem o presente a finalidade de informar que a solicitação de processo de compra para a 

criação e manutenção de um novo site para a Prefeitura de TOUROS/RN se faz necessária devido   

ao grande aumento na demanda de informações a serem publicadas pelas diversas secretarias e, 

inclusive, a necessidade de abertura de novas páginas e espaços para departamentos e projetos 

desenvolvidos pela administração municipal, tendo em vista que a importância da internet como 

veículo de comunicação interativa com a população. 

 
 

II - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento 

de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam 

expressos seus poderes para exerce direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular  lances,  negociar  preço,  interpor  recursos  e  desistir  de  

sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea  "a",  que  comprove  os  poderes  do  mandante para a  outorga 

(Anexo  VI). 

3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação  que  contenha foto. 
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3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão  

da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE    

HABILITAÇÃO. 
 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.° 01 e 02, junto ao 

credenciamento. 

4.2 - A declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos envelopes nº. 01 (Proposta) e nº. 

02 (Habilitação), junto ao credenciamento. 

4.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, a 

identificação da licitante, e os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO     ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 

P. Presencial nº 015/2017-PMT P. Presencial nº 015/2017-PMT 

Razão Social da empresa: Razão Social da empresa: 

CNPJ: CNPJ: 

Data e hora da abertura: Data e hora da abertura 

 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE  PROPOSTA 

 

5.1 - A proposta, nos termos do item 4.3 da cláusula IV, deverá ser apresentada datilografada ou  

digitada, respeitado o vernáculo,  sem  emendas  nem  rasuras;  ao  final  ser  identificada  e  assinada  

pelo representante legal  da licitante ou pelo  procurador, devendo   conter: 

5.1.1 - item (compatível com o objeto descrito), e especificação técnica  completa,  sem  

prejuízos  das especificações  definidas no ANEXO   I; 

5.1.2 - identificação completa do serviço, constando inclusive a marca e procedência dos 

materiais; 

5.1.3 - Preços unitários e totais líquidos, fixos e irreajustáveis, expressos em moeda 

nacional corrente, por item, CIF-TOUROS/RN/RN, entregue na forma da cláusula IX deste 

instrumento, inclusive descarga. Nos preços propostos deverão estar incluídos,  além do lucro, todas 

as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas 

as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço do objeto da presente 

licitação; 
5.1.4 - Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados 

da data de entrega das propostas; 

5.1.5 - Prazo real de garantia do proponente para o  serviço  ofertado,  obedecerá às 

disposições  contidas  na  Lei  8078/1990 e  das  especificações  definidas no Anexo I. 

5.2 - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não 

sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente. 

5.3 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 

cláusulas e condições do presente Edital. 

5.4 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo  de  sua  validade,  esta  será 

considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

5.5 - A garantia ofertada ao serviço, exigida pelo subitem 5.1.5 desta cláusula, deverá ser da 

própria licitante, não se admitindo a garantia repassada por terceiros estranhos ao certame. 
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
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6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 4.3 da cláusula IV, deverá 

conter os documentos a seguir: 

 

6.1.1 -  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro comercial,  no  caso  de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades  comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar 

do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento  neste 

Pregão. 

 

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

6.1.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 

seguintes  certidões: 

6.1.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeito de 

negativa) de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a Receita Federal do Brasil; 

6.1.2.3.2 - Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de 

Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante; 

6.1.2.3.3 Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de 

Débito do Município do domicílio ou sede do licitante; 
6.1.2.3.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

6.1.2.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de Certidão  negativa  nos  termos  do  Título  VII  -  A  da  

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei, nº 5.452 de 01/05/1943 (Lei nº 

12.440/2011). 
 

6.1.2.4 - O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei Complementar nº 

123/6 de 14 de dezembro de 2006, que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA  DE  PEQUENO  

PORTE, deverá apresentar a DECLARAÇÃO que se enquadra na citada lei, conforme modelo 

contido no ANEXO V. 

6.1.2.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

6.1.2.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério deste Ente, para  

a  regularização  da  documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão  negativa; 

6.1.2.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos  

referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei  10.520/02. 
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6.1.3 -  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de 

apresentação da proposta. 

6.1.4 -  OUTRAS COMPROVAÇÕES 

6.1.4.1 - Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 

licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou 

suspensa de contratar com a Administração e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes (Anexo III); 

6.1.4.2 - Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo IV); 

6.1.4.3 -  Declaração  de  Atendimento  das  Condições  e  Exigências do Edital. 
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

6.2.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso 

informatizado obtido via Internet com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data de 

encerramento da licitação se outro prazo de validade não constar dos documentos, exceto para o 

documento solicitado no item 6.1.3.1 deste Edital; 

6.2.1.1 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, 

produzida por qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente; 

6.2.1.1.1 - As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de 

Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, no ato de abertura do envelope respectivo desde 

que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos 

devolvidos após a autenticação requerida ao representante legal presente.  

6.2.2 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 

licitante, com o número do CNPJ, devendo ser observado o seguinte: 

6.2.2.1 – se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu 

nome, com o respectivo número do CNPJ; 

6.2.2.2 – se a licitante for a filial, todos os documentos  deverão  estar  em  seu  nome, 

com o respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que,  pela  própria  natureza,  forem  

comprovadamente emitidos apenas em nome da    matriz; 

6.2.2.3 – se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou  prestadora  dos  

serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e   

da filial simultaneamente. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO   JULGAMENTO 

 

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o  credenciamento  dos  interessados  em  participar  do  certame,  com  duração  

mínima de 10 (dez)  minutos. 

7.2 - Após os respectivos credenciamentos as licitantes entregarão ao  Pregoeiro  a  declaração  de  

pleno atendimento aos requisitos  de habilitação,  de acordo  com  o estabelecido no  Anexo II  do Edital    

e em envelopes separados a proposta de  preços e  os documentos  de    habilitação. 

7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta estará encerrado o credenciamento     

e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

7.2.2 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das  licitantes  

ficarão em poder do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, sendo devolvidos às licitantes 

desclassificadas, mediante pedido por escrito, após a assinatura do Termo de  Contrato  ou  efetivo 

cumprimento da obrigação pela proponente   adjudicatária. 

7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as  propostas: 
 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que deixe  de apresentar  qualquer  dos  documentos e anexos solicitados  neste  Edital; 

c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 
 

7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
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eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores  àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços até o máximo de 3 (três). No caso de 

empate nos preços, serão  admitidas  todas  as  propostas  empatadas,  independentemente  do  número 

de  licitantes. 

 

7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço por item. 
7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 

7.6 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

7.6.1. Havendo empate, será assegurada a preferência de contratação  para microempresas e 

empresas de pequeno  porte. 

7.6.2 Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou  até  5%  (cinco  por  cento) superior ao melhor 

preço. 
 

7.7 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado. 

7.7.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

7.8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

7.9 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,  

decidindo  motivadamente  a respeito. 

7.9.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que  será  juntada  

aos  autos  por  ocasião  do julgamento. 

7.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

7.11 - Eventuais  falhas,  omissões  ou  outras  irregularidades  nos  documentos  de  habilitação 

passíveis de obtenção por meio  eletrônico  poderão  ser  saneadas  na  sessão  pública  de  processamento 

do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, mediante verificação efetuada por meio eletrônico  hábil  

de informações. 

7.11.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio  eletrônico,  salvo  impossibilidade  devidamente  

justificada. 

7.11.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação.  Ocorrendo essa  indisponibilidade  e  não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.12 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.13 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

VIII -  DO RECURSO, DA  ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão 

a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.5 - O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6 - A adjudicação será feita por item. 

8.7 - Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 

8.7.1 - somente serão válidos os documentos originais; 

8.7.2 - quando encaminhadas via FAC-SÍMILE, as razões do recurso serão válidas por até 48 

(quarenta e oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os memoriais originais junto à 

Prefeitura  Municipal  de TOUROS/RN; 
8.7.3 - não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

memoriais. 

8.8 - Homologado o certame a vencedora será notificada via fax, ou correspondência (AR) ou correio 

eletrônico (e-mail institucional), ou em Publicação no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN, a 

critério da Administração, para que a empresa compareça para assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos  a contar: 

 

a) no caso de envio via fax a contar da data do comprovante de envio de fax. 

b) no caso de correspondência a contar da data de recebimento do AR pelo destinatário. 

c) no caso de publicação em Diário Oficial do Estado a contar da  publicação. 

d) no caso de correio eletrônico a contar da data do envio de e-mail. 

 

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 
 

9.1 - A realização dos serviços de criação do objeto do ANEXO I do Edital, somente será efetuada  

de acordo com as necessidades da Secretaria de Gabinete, após a prévia, autorização requisitória, 

devendo ser entregue no prazo entre 30 (trinta) e 45 (quarenta e cinco) dias corridos no máximo a 

contar da solicitação, quando o setor responsável verificará através de responsável indicado para este 

fim se os mesmos atendem  a  todas  as  condições especificadas  neste  Edital. 

9.1.1 - A realização dos serviços de manutenção do objeto do ANEXO I do Edital, somente 

será efetuada de acordo com as necessidades, após a prévia, autorização requisitória, por escrito, 

devendo ser realizado no prazo máximo  oportunamente  acordado a contar da solicitação, quando o 

setor responsável, se os mesmos atendem a todas as condições especificadas neste Edital. 

9.1.2 - O prazo de vigência do Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data da sua  assinatura. 

9.2 - Constatada qualquer irregularidade na prestação  do  serviço,  a  empresa  Contratada,  obrigar-  

se-á a refazê-lo no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena  de  sujeitar-se  a  aplicação 

das multas ou rescisão do Termo de Contrato nos termos legais. 

9.3 - A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte o serviço que estiver em desacordo com o Edital. 

9.4 - A Empresa Contratada se compromete a fornecer o serviço  com  prioridade  de  atendimento  

tendo em vista o interesse público. 

9.5 - O controle de qualidade será realizado de acordo com as características do serviço, sendo que em 
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caso de não corresponder às exigências mencionadas, o serviço será rejeitado, ficando a empresa 

Contratada sujeita a refazê-lo no prazo máximo  de  até  30  (trinta)  dias  corridos independentemente  

da  aplicação  das  penalidades cabíveis. 

9.6 - Poderão ser realizadas análises específicas em  laboratório oficial  ou  particular  para verificação  

da qualidade do material e as despesas correrão por conta da empresa Contratada. 

9.7 - Os serviços que serão entregues pelas licitantes vencedoras deverão ser idênticos às  

especificações e exigências contidas neste Edital. Caso algum produto não  corresponda  às  

especificações ou exigências, será devolvido e poderá ser admitida uma substituição,  desde  que  o  

prazo entre 30 (trinta) e 45 (quarenta e cinco) dias corridos no máximo , não se tenha esgotado e a 

empresa possa fornecer, frise-se, dentro do  restante  do  prazo.  Nesta hipótese de substituição, caso 

seja realizada dentro do prazo de entrega inicial ainda não esgotado, não será aplicada a  penalidade, se 

realizada após findo aquele prazo, o produto poderá  ser  aceito,  entretanto,  será  apurada  a  aplicação  

das  multas cabíveis. 

9.8 - Estando os serviços em conformidade com o solicitado, o  responsável  indicado  para  este  fim 

pela  Secretaria  de  Gabinete  vistará  no verso da  nota fiscal. 

9.9 - Eventuais atrasos na prestação do serviço deverão ser justificados por escrito pela empresa 

adjudicatária cabendo à Administração avaliar as razões externadas pela empresa, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

9.10 - Deverão ser observadas todas as condições e exigências referidas no Anexo I do Edital. 
 

X - DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1 - O objeto da  presente licitação será   recebido: 

10.1.1 - Provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis para efeito de posterior 

verificação de  sua conformidade  com  a especificação; 

10.1.2 - Definitivamente no  prazo de 30  (trinta)  dias  úteis, após a verificação da qualidade  

do mesmo, em consonância com as  especificações  técnicas  e  proposta  da  empresa  licitante  

vencedora,  conseqüente  aceitação. 

10.2 - Será rejeitado no  recebimento,  o serviço realizado com  especificações diferente da constante 

no  ANEXO  I  e na  PROPOSTA,  devendo a  sua  substituição  ocorrer  na forma e  prazo  definidos 

no item 

9.5 da Cláusula IX deste Edital. 

10.3 -  Constatadas  irregularidades  no  objeto contratual,  o Contratante  poderá: 

 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do setor 

responsável, no prazo  máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados  da notificação por  escrito,  

mantido o preço inicialmente   contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

 

XI - DA FORMA DE  PAGAMENTO 
 

11.1 Os pagamentos serão efetuados em 12 (doze) parcelas de igual valor e sem juros, no prazo  de 

até 15 (quinze) dias corridos, após a apresentação da respectiva nota fiscal e relatório  de  atividades 

vistados pelo responsável indicado para este fim pela Secretaria Municipal de Administração. 

11.2  Os recursos financeiros serão atendidos  pela dotação: 
 

Unidade Orçamentária: 06.100 - Secretaria Municipal de Administração – Ação: 2006 – 

Manutenção dos Serviços Administrativos – Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários.   
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Vigentes no orçamento da CONTRATANTE para o exercício de 2017 e as correspondentes para os 

exercícios futuros, em caso de prorrogação contratual, as despesas decorrentes para o  próximo  exercício 

correrão por conta da dotação orçamentária,  prevista  na  lei  de  orçamento,  bem  como  no que for 

necessário para suportar este contrato, advindo do orçamento do exercício de 2018, e no que couber art.º 

7º § 2º item III ou conforme previsto artigo 65 § 8º da lei  8.666/93  e  posteriores  alterações.  
 

11.3 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item 

anterior. 

11.4 - A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão 

efetuados nas modalidades “ordem de pagamento bancária”, “Correios” ou “duplicata em carteira”, 

devendo a adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente. 

11.5 - Em eventuais atrasos no pagamento, quando por culpa exclusiva da Prefeitura,  o  valor 

devido será atualizado, da data do vencimento à do efetivo pagamento, pela variação percentual do  

IPCA Esp. IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – Instituto  Brasileiro  de  

Geografia e Estatística, ou outro índice que venha substituí-lo, acrescido de juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês. 
11.5.1 - na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a contratada não fará juz a nenhum 

tipo de atualização monetária e, na ocorrência de bloqueio na realização do serviço motivado pela 

falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções previstas nos itens 12.1, 12.3 e 12.4 da cláusula XII  

deste edital. 

11.6 - Em havendo interesse da Contratante em optar pela prorrogação do contrato, os preços 

serão reajustados pelo índice IPCA, ou outro índice que o Governo Federal ou a Administração 

Municipal venha a adotar para os Contratos da espécie. Se o mês da assinatura do aditamento 

contratual não houver sido publicado o índice referido e sua variação, será usado a variação dos 

imediatamente 12 (doze) meses anteriores da data de apresentação as proposta. 

 

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE   INADIMPLEMENTO 

 

12.1 - A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 

12.2 - A recusa injustificada  da adjudicatária em  aceitar ou retirar a Nota de Empenho, caracteriza          

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções 

previstas, em multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

12.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

12.3.1 - advertência; 

12.3.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por  cento) sobre  o  valor  da  obrigação  

não  cumprida; 

12.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

12.3.4 - 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 resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem 12.3.3 desta cláusula   . 

12.3.5 - as sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 

defesa previa do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos: 

12.3.5.1 - das sanções estabelecidas no item 12.3, subitens 12.3.1, 12.3.2 e 12.3.3, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA; 

12.3.5.2 - da sanção estabelecida no item 12.3,  subitem 12.3.4,  no prazo de  10 (dez)  

dias da abertura de vista, podendo ser  requerida a reabilitação  02 (dois)  anos após a aplicação  da  

pena; 

12.4 - O atraso injustificado na realização do serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS 
Praça Bom Jesus dos Navegantes, 26, Centro, Touros/RN 
CNPJ/MF: 08.234.155/0001-02 

 

 

primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na 

proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida. 

12.5 - Tudo o que for prestado incorretamente e, portanto não aceito,  deverá  ser  substituído  por  

outro, na especificação correta, no prazo previsto no item 10.3 deste edital; 

12.5.1 - a não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação da multa 

definida no item 12.3 deste edital. 

12.6. As sanções previstas nos itens 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstâncias do caso concreto.  

12.7 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha 

direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

12.7.1 - não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, 

deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência  

do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 
 

XIII - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 

13.1 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

13.1.1 - Em caso de alteração no  texto  do  edital  e  de  seus  anexos,  que  afete  a  formulação 

das  propostas,  o prazo de  divulgação será  restituído na  íntegra. 

 

XIV - 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1 O Prefeito Municipal de Touros/RN, na defesa do interesse do serviço público e de acordo 

com a legislação vigente, reserva-se o direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente 

licitação. 
 

14.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou irregularidades 

que o viciarem, a licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a entrega da proposta, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

14.3 A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do 

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 
 

14.4 Na contagem dos prazos deste Edital, será excluído o dia de início e incluído o dia do 

vencimento, considerando-se o expediente normal desta Prefeitura, o qual compreende o horário 

das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira (horário local). 
 

14.5 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente 

e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
14.6 - Integram o presente   Edital: 
 

Anexo I  -  Descrição do Objeto  do Certame; 

Anexo II - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VI - Modelo de Procuração para    Credenciamento; 

Anexo VII - Declaração de Atendimento das Condições e Exigências do Edital; e Anexo 

VIII  -  Minuta  do Contrato. 
 

14.7 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação vigente, em 

especial a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a LC 123/2006 e, subsidiariamente, as normas 
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constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações. 
 

Touros (RN), 05 de junho de 2017. 

 

 

Thiago Antunes Bezerra 
Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 
 

Compreende o objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, 

CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I. 

 

Item Quant Und Descrição 

01 01 SV 

SITE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

SITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, 

NAS SEGUINTES   CONDIÇÕES: 

1. SERVIÇO: CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PORTAL DA PREFEITURA DE TOUROS/RN, SEGUINDO OS 

PADRÕES WEB, ACESSÍVEL PARA COMPUTADORES, 

CELULARES E COMPUTADORES DE MÃO, COM A 

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PÁGINAS 

ESTÁTICAS E ADMINISTRÁVEIS PELO PRÓPRIO USUÁRIO, 

COM MANUTENÇÃO, SERVIÇOS ON-LINE, FERRAMENTA DE 

BUSCA E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO, 

CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRITIVO APRESENTADOS. 

2. MANUTENÇÃO: MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

DAS PÁGINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, 

CRIAÇÃO DE HOT SITES, TEMPLATES, CONFORME SURGIR 

A NECESSIDADE, PARA INCLUSÃO DE NOVAS PAGINAS 

DINÂMICAS OU ALTERAÇÕES DE PAGINAS JÁ EXISTENTES 

CONFORME PRAZO OPORTUNAMENTE ACORDADO E APÓS 

A SOLICITAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

DESTINADO A ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO. 

3. INVESTIMENTO 

MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO/CRIAÇÃO DE HOT 

SITES/TEMPLATES NEWSLETTER: CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO: SERÁ DIVIDIDO EM 12 PARCELAS IGUAIS   

MENSAIS; 

4. PRAZO DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS: 30 A 

45 DIAS, MEDIANTE CRONOGRAMA PRÉ-APROVADO ENTRE 

AS   PARTES; 

LISTA DE ITENS QUE SÃO NECESSÁRIOS NO WEBSITE DA 

PREFEITURA DE TOUROS/RN: 

CONTEÚDO 

ESTE É UM BREVE APANHADO DE TODO O CONTEÚDO 

ATUAL E PLANEJADO QUE SEJA IMPLANTADO NO 

WEBSITE: 

HOME 

- LIGAÇÃO COM O E-FISC, ACESSO A GUIAS 

ELETRÔNICAS DE ISS E AO SISTEMA AIDF 

- CALENDÁRIO DE EVENTOS 

- SERVIÇOS DISPONIVEIS ON-LINE (SERVIDOR 

PÚBLICO, CONTAS PÚBLICAS, FORMULÁRIOS, 

LEGISLAÇÃO, LICITAÇÕES, PLANO DIRETOR, 

PUBLICAÇÕES, BOLETIM DE RECLAMAÇÕES, CONCURSOS 

PÚBLICOS, DIAGNOSTICOS SOCIAIS, CONSELHOS, 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. E OUTROS NA GUIA FIQUE 

SABENDO) 

NOTÍCIAS 

- NOTÍCIAS, NOTÍCIAS SEPARADAS POR SECRETARIAS 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS 
Praça Bom Jesus dos Navegantes, 26, Centro, Touros/RN 
CNPJ/MF: 08.234.155/0001-02 

 

 

E ÁREAS ESPECIFICAS. 

- BUSCA DE NOTÍCIAS 

- SUPORTE AO RSS 

- COMUNICAÇÃO COM TWITTER 

- CADASTRO DE "QUERO RECEBER NOTICIAS" 

- SEMANÁRIO OFICIAL 

CONHEÇA TOUROS/RN (VERSÕES EM PORTUGUES, INGLÊS 

E 

ESPANHOL) 

- HISTORIA DE TOUROS/RN 

- DADOS GEOGRÁFICOS E DEMOGRÁFICOS 

- TURISMO 

GOVERNANDO PARA TODOS 

- VIDEOS 

- FOTOS 

- MATERIAS MAIS LONGAS QUE NÃO PRECISAM TER 

DATA ESPECIFICA 

- PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA 

- CAMPANHAS E COMUNICADOS A POPULAÇÃO E 

ÁREAS DE DESTAQUE 

- DADOS PREFEITO E PRIMEIRA DAMA ÓRGÃOS E  

ENTIDADES 

- 14 SECRETARIAS (TODAS COM CONTEÚDO A MESMA 

BASE DE CONTEÚDO) 

- DADOS SECRETÁRIO 

- DADOS SECRETARIA 

- NOTÍCIAS LIGADAS A SECRETARIA 

- ÓRGÃOS E ENTIDADES LIGADAS A SECRETARIA 

- DEPARTAMENTOS LIGADOS  A SECRETARIA 

- FERRAMENTAS DE FÁCIL PUBLICAÇÃO DE 

HOTSITES 

- PÁGINAS ESPECIAIS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS 

(SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSELHO 

TUTELAR, CONSELHO DA MULHER) 

- PÁGINAS ESPECIAIS PARA TIRO DE GUERRA , UAB. 

ETC. 

- SALA DE IMPRESSA, ONDE POSSAMOS 

DISPONIBILIZAR FOTOS, MATÉRIAS, CONTEÚDOS, 

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD E MAIS, COM CONTROLE E 

HISTÓRICOS DE  ACESSO. 

INVISTA NA CIDADE (VERSÕES EM PORTUGUÊS, INGLES, 

ESPANHOL E MANDARIM) 

- DADOS GEOGRÁFICOS E  DEMOGRAFICOS 

- ITENS DE INTERESSE  AO  INVESTIDOR 

- VIDEOS 

- FOTOS 

- TESTEMUNHAIS 

- INFRAESTRUTURA, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO, 

PROXIMIDADE AO CONSUMIDOR, QUALIFICAÇÃO DE MÃO 

DE OBRA, INCENTIVOS FISCAIS, QUALIDADE DE VIDA. 

BUSCA E BUSCA AVANÇADA 

- BUSCAS POR ÁREAS (NOTICIAS,   SECRETARIAS) 

- BUSCA POR DATA 

- BUSCA DE VIDEOS E  FOTOS 

FERRAMENTA DE AUTOGESTÃO DE CONTEÚDO 

FERRAMENTA DE AUTOGESTÃO COM GERANCIAMENTO 

DE LOGIN E CONTROLE DE ACESSO 
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LIMITAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ONDE CADA LOGIN SEJA 

RESTRITO A EDITAR  ÁREAS ESPECIFICAS DO  WEBSITE) 

FERRAMENTA DE ENVIO DE MAILLING COM SELEÇÃO DE 

GRUPOS QUE A RECEBERÃO E CADASTRO DE E-MAIL PARA 

MAILLING. 

INTERFACE INTUITIVA E COMANDOS FÁCEIS, SEM A 

NECESSIDADE DE COMPREENSÃO DE CÓDIGOS DE 

PROGRAMAÇÃO 

CAPACIDADE DE CRIAÇÃO DE HOTSITES SOBRE A 

EMPRESA E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA PRÓPRIA, SEM A UTILIZAÇÃO DE 

TEMPLATES NO LAYOUT, NA PROGRAMAÇÃO DO BANCO 

DE DADOS E NEM NA FERRAMENTA DE AUTOGESTÃO. 

SUPORTE  24 HORAS 

DISPONIBILIDADE PARA REUNIÕES MARCADAS EM UM 

PRAZO DE 48H TREINAMENTO PARA OS GESTORES DE    

CONTEÚDO 

BACKUPS DE CONTEÚDO A CADA TRÊS MESES. SOBRE A 

ACESSIBILIDADE: 

VISANDO ATENDER TODA A POPULAÇÃO, O WEBSITE DA 

PREFEITURA DE TOUROS/RN DEVE SEGUIR TODAS AS 

REGRAS DAS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE DO 

CONTEÚDO DA WEB (WCAG), CONFORME RECOMENDADO 

PELO GOVERNO FEDERAL. 

O WEBSITE DA PREFEITURA DEVE PASSAR SEM ERROS OU 

AVISOS AO TESTE QUE PODE SER REALIZADO NO 

ENDEREÇO WWW.DASILVA.ORG.BR, AVALIAÇÃO 

SEGUNDO AS REGRAS DE E-GOV E APTAS PARA ATENDER 

AS PRIORIDADES 1, 2 E 3. 

OBS.: UTILIZAR RECURSOS QUE FACILITEM A 

NAVEGAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, CODIFICAÇÃO 

E PROGRAMAÇÃO VISUAL, OFERECENDO AO PROJETO, 

USABILIDADE, TECNOLOGIA E DESIGN DIFERENCIADO; 

REALIZAR A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS 

PÁGINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, 

CONFORME SURGIR A NECESSIDADE, PARA INCLUSÃO DE 

NOVAS PAGINAS DINÂMICAS OU ALTERAÇÕES DE 

PAGINAS JÁ EXISTENTES NUM PRAZO DE ATÉ 48 HORAS 

APÓS A SOLICITAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

DESTINADO  A  ELABORAÇÃO  DO CONTEÚDO. 
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 CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO ANEXO I: 
 

1) Prazo para a realização das manutenções necessárias será oportunamente acordado entre o 

Secretaria Municipal de Administração e a empresa Contratada; 

2) Prazo real de garantia do proponente para o serviço ofertado, observará às disposições da Lei n.º 

8078/1990; 

3) A garantia ofertada ao serviço, exigida pelo item 02 das Condições e Exigências do Anexo I deste 

Edital, deverá ser da própria  licitante,  não  se  admitindo  a  garantia  repassada  por  terceiros  estranhos  

ao certame; 

4) O serviço deverá estar em conformidade com a Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

dispõe sobre o código que estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 

pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição 

Federal e art.     48 de suas Disposições Transitórias; e 

5) Os serviços deverão ser conduzidos em  estrita  observância  com  as  normas  da  Legislação  

Federal,  Estadual  e  Municipal,  cumprindo  as  determinações  dos  Poderes Públicos. 

 
 

RUZEM RAIMUNDO MODESTO DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO “DECLARAÇÃO” 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN 

At. – PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO 
 

Ref.: PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

 
 

DECLARAR, para fins de  participação  no  processo  licitatório  em  pauta,  sob as penas da Lei, que 

cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

 

Por ser verdade assina a   presente 

 

 

 

 

...................,  ...............  de  ................................  de   2017. 

 

 

 

 
 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.° do documento de   identidade 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

“DECLARAÇÃO” 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN 

At. – PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO 

 

Ref.: PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço  completo)....,  inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),  no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

 
 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob   as penas da Lei, que 

não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, e, que não 

está suspensa de participar em processos de licitação ou impedida de contratar com a 

Prefeitura Municipal de TOUROS/RN, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

 

...................,  ...............  de  ................................  de   2017. 

 

 

 

 
 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.° do documento de   identidade 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO “DECLARAÇÃO” 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN 

At.  –  PREGOEIRO OFICIAL 

 

Ref.: PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço  completo)....,  inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),  no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

 
 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob  as penas da Lei, que 

está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso 

V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

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

(  ). 

 
 

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

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

 

...................,  .........  de  ................................  de   2017. 

 

 

 

 
 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.° do documento de   identidade 

 

 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS 
Praça Bom Jesus dos Navegantes, 26, Centro, Touros/RN 
CNPJ/MF: 08.234.155/0001-02 

 

 

 
 

ANEXO V 

 

MODELO DE  DECLARAÇÃO DE BENEFICIAR-SE DA LEI  COMPLEMENTAR  123. 

 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Ref.: PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa         

 

  

(denominação da  pessoa  jurídica), CNPJ n° é 

Microempresa ou Empresa de Pequeno  Porte,  nos termos  do  enquadramento previsto na Lei  

Complementar  n° 123,   de 

14 de dezembro de 2006 cujos  termos  declaro  conhecer  na  íntegra,  estando  apta,  portanto,  a  exercer 

o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 

....../2017, realizado pelo Município de TOUROS/RN. 

 

 

Local e Data. 

 

 

 

 
 

Nome do representante RG n°: 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA  CREDENCIAMENTO 

 
 

Ref.: PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 

 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a 

empresa..............................................  com  sede  à  ...................................,  inscrita  no  

CNPJ/MF  sob 

n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por seu 

sócio- 

gerente Sr.(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............n e CPF 

n.º........................,    nomeia    e    constitui    seu    representante    o(a)    

Sr(a)....................................., 

portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.........................n........, 

a quem confere poderes para representar a empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL N.º .... 

/ 2017, instaurado pela Prefeitura Municipal de TOUROS/RN, em especial para firmar declarações 

e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, 

interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame acima indicado. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura  do  responsável  pela outorga 

 

 

 

 

 

 

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente 

ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir 

mandatário. 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 

DO EDITAL 

 

 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN 

At. – PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO 

 

Ref.: PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.°  

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei,  que 

está de pleno acordo com as condições e exigências do Edital referente ao Pregão Presencial nº.: 

XXX/XXXX e Processo nº.: XXX/XXXX e aceitam a cumprirem fielmente. 

 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

 

...................,  ...............  de  ................................  de   2017 

 

 

 
 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.° do documento de   identidade 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS 
Praça Bom Jesus dos Navegantes, 26, Centro, Touros/RN 
CNPJ/MF: 08.234.155/0001-02 

 

 

ANEXO VIII 

Ref.: PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 

 

(MINUTA) CONTRATO Nº XX/2017 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TOUROS E A EMPRESA XXXXXX QUE TEM 

COMO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE , 

com sede na Avenida Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28, Centro – Touros/RN,CEP: 59.584-000, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 08.234.155/0001-02, representado neste 

ato por pelo Prefeito, o senhor FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado na Rua Dr. Marquemburg Carneiro, nº. 113, Bairro: Centro – 

Touros/RN – RN, CEP 59.584-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 222.430.384-04, RG n° 

403.510/SSP-RN, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

_________________________________________, _____________________ (inserir endereço) 

completo) XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº XX,  neste  ato  

representada  por  seu  (sócio   proprietário),Senhor(a) XXXXXXXXXXXXXX, casado(a), 

residente e domiciliado(a) na  (inserir   endereço   completo)  ,   inscrito   no C.P.F. NºXX, R.G. 

Nº XX SSP/, doravante denominada CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes 

do Processo nº XXX/2017, referente ao Pregão Presencial nº 015/2017 – PMT/RN, resolvem 

celebrar o presente Contrato, com fundamento legal na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, na LC 

123/2006, e subsidiariamente, das normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as devidas alterações, e demais normas pertinentes, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, 

mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

1.1 - A CONTRATADA, por força do presente ajuste, se obriga a executar, à 

CONTRATANTE, os serviços de CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE 

PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, CONFORME DESCRITIVO 

DO ANEXO   I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA FORMA DE  FORNECIMENTO 

 
2.1 - A realização dos serviços de criação objeto do ANEXO I do Edital e da Cláusula 

Primeira deste Termo de Contrato, somente será  efetuada  de  acordo  com  as  necessidades, 

devendo ser entregue no prazo entre  30  (trinta)  a  45 (quarenta e cinco)  dias  corridos  

no  máximo a  contar  da solicitação,  quando  o  Departamento de Comunicação e Imprensa 

verificará através de responsável indicado para este fim se os mesmos atendem a todas as 

condições especificadas no Edital. 

2.1.1 - A realização dos serviços de manutenção do objeto do  ANEXO  I  do  Edital  

e  da  Cláusula  Primeira  deste  Termo de Contrato,  somente será efetuada  de acordo com as 

necessidades da Secretaria Municipal de Administração, após a prévia, autorização 

requisitória, devendo  ser  realizado  no  prazo  máximo oportunamente acordado a contar 

da solicitação. 
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2.2 - Constatada qualquer irregularidade na prestação do serviço, a empresa 

CONTRATADA, obrigar-se-á a refazê-lo no  prazo máximo de  até 30 (trinta)  dias 

corridos, sob pena de sujeitar-se     a  aplicação das  multas  ou rescisão  do  Termo de  Contrato 

nos  termos legais. 

2.3 - A Contratante rejeitará, no todo ou em parte o produto que estiver em desacordo com o 

Edital. 

 

2.4 - A CONTRATADA se compromete a fornecer o serviço com prioridade de atendimento 

tendo em vista  o  interesse público. 

2.5 - O controle de qualidade será realizado de acordo com as características do serviço, sendo 

que        em caso de não corresponder às exigências mencionadas, o serviço será rejeitado, 

ficando a empresa CONTRATADA sujeita a refazê-lo no prazo máximo de até 30 (trinta) 

dias corridos independentemente  da  aplicação  das  penalidades cabíveis. 

2.6 - Poderão ser realizadas análises específicas em  laboratório oficial  ou  particular  para 

verificação  da qualidade do produto  e as despesas correrão  por  conta da    CONTRATADA. 

2.7 - Os serviços que serão entregues pelas licitantes vencedoras deverão ser idênticos às  

especificações e exigências contidas neste Edital. Caso algum produto não  corresponda  às  

especificações ou exigências, será devolvido e poderá ser admitida uma substituição,  desde  

que  o  prazo entre 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias corridos no máximo, não se 

tenha esgotado        e a empresa possa fornecer, frise-se, dentro do  restante  do  prazo.  Nesta  

hipótese  de  substituição,  caso seja realizada dentro do prazo de entrega inicial ainda não 

esgotado, não será aplicada a  penalidade, se realizada após findo aquele prazo, o produto 

poderá  ser  aceito,  entretanto,  será  apurada  a  aplicação  das  multas cabíveis. 

2.8 - Estando os serviços em conformidade com o  solicitado,  o  responsável  indicado  para  

este  fim pela  Secretaria  de  Gabinete  vistará  no verso da  nota fiscal. 

2.9 - Eventuais atrasos na entrega do serviço deverão ser justificados por escrito pela 

CONTRATADA cabendo à Administração avaliar as razões externadas pela empresa, sob 

pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Contrato. 
2.10 - Deverão ser observadas todas as condições e exigências referidas no Anexo I do 
Edital. 
2.11 - Os produtos e os serviços deverão estar em conformidade com a Lei nº. 8.078, de 

11 de setembro de 1990, dispõe sobre o código que estabelece as normas de proteção e 

defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso 

XXXII, 170, inciso     V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições  

Transitórias. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS E OU SERVIÇOS 

 

3.1 - O  objeto da presente licitação será   recebido: 

3.1.1 - Provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis para efeito de  posterior  

verificação de  sua  conformidade  com  a especificação; 

3.1.2 - Definitivamente no prazo  de  30  (trinta)  dias  úteis,  após  a verificação da  

qualidade do mesmo, em consonância com as  especificações  técnicas  e  proposta  da  empresa  

licitante  vencedora,  conseqüente  aceitação. 

3.2 - Será rejeitado no recebimento, o serviço realizado com especificações diferente da 

constante no ANEXO  I  e  na  PROPOSTA,  devendo  a  sua  substituição  ocorrer  na  forma  

e  prazo  definidos  no  item 
2.5 da Cláusula Segunda deste Termo de  Contrato. 
3.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS 
Praça Bom Jesus dos Navegantes, 26, Centro, Touros/RN 
CNPJ/MF: 08.234.155/0001-02 

 

 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a  CONTRATADA  deverá  fazê-la  em  

conformidade  com a indicação da Secretaria de Gabinete, no prazo máximo de até 30 (trinta) 

dias corridos,  contados  da  notificação  por  escrito,  mantido o preço inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DO VALOR DO TERMO DE  CONTRATO 

 

4.1 - Importa o presente contrato no valor global estimado de R$ ......... (......),  decorrente  

do  seguinte preço unitário R$............ (....................), expressos em moeda corrente, 

válidos para a data de encerramento da licitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DOS PAGAMENTOS E REAJUSTES 

 

5.1 - Os pagamentos serão efetuados em 12 (doze)  parcelas  de  igual  valor  e  sem  juros,  

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após a apresentação da respectiva nota fiscal e 

relatório  de  atividades vistados pelo responsável indicado para este fim pela Secretaria de 

Gabinete e dos comprovantes  de regularidade perante o INSS e o    FGTS 

5.2 - A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão 

efetuados nas modalidades “ordem de pagamento bancário”, “correios” ou “duplicata em 

carteira”. 

5.3 - Em eventuais atrasos no pagamento, quando por culpa exclusiva da Prefeitura, o 

valor devido será atualizado, da data do vencimento à do efetivo pagamento, pela variação 

percentual do IPCA Esp. IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro índice que venha  substituí-lo. 

5.4 - Por se tratar de fornecimento parcelado e para atendimento de exigências legais,  a  

CONTRATADA, se obriga, a cada recebimento de valor, fornecer ao Departamento de 

Orçamento e Finanças da Prefeitura Municipal de TOUROS (RN), original ou cópia 

autenticada por cartório competente,  das provas de regularidade com a Seguridade Social 

(CND) e com o Fundo de Garantia      por  Tempo  de  Serviço -  FGTS, atualizadas; 

5.4.1 - a ausência desses documentos, atualizados, implicará na suspensão dos 

pagamentos decorrentes do fornecimento, até que seja restaurada a situação de 

normalidade existente na data  de encerramento do certame. 

5.4.2 - na ocorrência do bloqueio, e conseqüente atraso no(s) pagamento(s), não 

haverá quaisquer atualizações do valor devido, e no caso de bloqueio no fornecimento 

incorrerá a CONTRATADA  nas  sanções  cabíveis. 

5.5 - Não haverá reajuste em período inferior a 12 (doze) meses. 

5.6 - Em havendo interesse da Contratante em optar pela prorrogação do contrato, os 

preços serão reajustados pelo índice IPCA, ou outro índice que o Governo Federal ou a 

Administração Municipal venha a adotar para os Contratos da espécie. Se o mês da 

assinatura do aditamento contratual não houver sido publicado o índice referido e sua 

variação, será usado a variação dos imediatamente 12 (doze) meses anteriores da data de 

apresentação as proposta. 

5.7 - Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá observar as disposições do art. 

430 do Código Tributário Municipal. 
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CLÁUSULA SEXTA 

DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO  FINANCEIRO 
 

6.1 - A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Termo de Contrato poderá 

ser solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém 

de conseqüências incalculáveis, retardadores ou  impeditivos  da  execução  do  ajustado,  ou  

ainda  em  caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extra-contratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de 

prova da ocorrência,   sem o que o pedido não será    aceito. 

6.2 - Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do  documento  

que deveria ter sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio de entrega de 

produto e ou serviço, esta incorrerá nas penalidades  previstas  na Cláusula  Décima, e  não 

será paga a atualização    de valor a que se refere o item 5.4 da Cláusula Quinta, ambas 

deste Termo de Contrato. 

6.3 - Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo  processamento  

necessário,  a futura CONTRATADA se obriga em fornecer, a cada ocorrência de majoração 

ou redução, cópia do documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços. 

Portanto, é de responsabilidade  exclusiva  da  CONTRATADA,  o  fornecimento  dos   

documentos comprobatórios dessas ocorrências. 

6.3.1 - Os preços atualizados somente poderão ser praticados após a efetiva 

assinatura do termo aditivo e modificativo pelas partes. 

6.3.2 - Os produtos e os  serviços  deverão  ser  entregues  pelo  preço  efetivamente  

pactuado. No caso de a CONTRATADA solicitar o equilíbrio econômico-financeiro do 

Termo de Contrato sobre parcelas já entregues, o  mesmo não será concedido,  sendo que o 

termo aditivo somente terá efeitos        a partir da constatação do    desequilíbrio. 

6.3.3 - O bloqueio no fornecimento por esta razão sujeitará a CONTRATADA às 

sanções contratuais e editalícias. 

 

6.4 - A obrigatoriedade da futura CONTRATADA  em  fornecer  documentos  que  

permitirão variação dos preços contratados vigerá para todo o período do Termo de Contrato, 

mesmo para períodos que possam não haver fornecimento dos produtos e    serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DO PRAZO CONTRATUAL 

 

7.1. O prazo de vigência do Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data da  sua assinatura. 

7.1.1 - O prazo indicado no item 7.1 poderá ser prorrogado de acordo com as 

condições estabelecidas no Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações. 

7.2. A CONTRATADA fica 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 Termo de Contrato, obedecido o disposto no § 1° 

do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

8.1 - As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato correrão por conta das 

seguintes  dotações orçamentárias vigentes no orçamento da CONTRATANTE para o 

exercício de 2012 e as correspondentes para os exercícios futuros, em caso de prorrogação do 

Termo  de  Contrato,  as  despesas decorrentes para o próximo exercício correrão por conta  da  

dotação orçamentária, prevista  na lei de orçamento, bem como no  que  for  necessário  para  
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suportar  este  Termo  de  Contrato,  advindo do orçamento do exercício de 2013, e no que 

couber artº 7º  §  2º  item  III  ou  conforme  previsto artigo 65 § 8º da lei 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

 

Unidade Orçamentária: 06.100 - Secretaria Municipal de Administração – Ação: 2006 – 

Manutenção dos Serviços Administrativos – Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários.   

 

8.2 - O valor global referido na cláusula quarta deste instrumento, onerou a dotação acima 

através da Nota de Empenho n.º ........../... de     /    /        , que passa a integrar o presente    

Contrato. 

 
CLÁUSULA NONA 

DAS RESPONSABILIDADES 
 

9.1 - São responsabilidades da CONTRATADA: 

9.1.1 - o cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e locais 

definidos, nas quantidades, acrescidas se necessário; 

9.1.2 - durante toda vigência contratual, ser a responsável pela qualidade dos produtos 

e serviços entregues; 
9.1.3 –   o  fiel  cumprimento  de   todas   as   clausulas  e   condições  estabelecidas  no    
presente termo. –  manter  as condições  de habilitação. 
9.1.4 -  Os  serviços  deverão  ser  conduzidos  em  estrita  observância  com  as  normas     

da 
Legislação Federal,  Estadual  e  Municipal,  cumprindo as  determinações  dos  Poderes  
Públicos. 
9.2 - São responsabilidades da CONTRATANTE: 
9.2.1 - manter  o equilíbrio econômico-financeiro  do  Termo de  Contrato, quando 

requerido; 

9.2.2 - pagar à CONTRATADA os valores devidos, nas datas avençadas; 

9.2.3 -   o  fiel  cumprimento  de  todas  as  clausulas  e  condições  estabelecidas  no        

presente termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do Termo de Contrato a Prefeitura poderá, 

garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

10.1.1 - advertência; 

10.1.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por  cento) sobre  o  valor  da  

obrigação  não  cumprida; 

10.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

10.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Publica 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 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 10.1.3 desta 

Cláusula   . 

10.1.5 - as sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente, 

facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos: 

10.1.5.1 - das sanções estabelecidas no item 10.1, subitens 10.1.1, 10.1.2 e 
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10.1.3,      no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA; 

10.1.5.2 - da sanção estabelecida no item 10.1,  subitem 10.1.4,  no prazo de  

10 (dez)  dias da abertura de vista, podendo ser  requerida a reabilitação  02 (dois)  anos após 

a aplicação  da  pena; 

10.2 - O atraso injustificado da entrega da compra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, 

calculada  na  proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não 

cumprida. 

10.3 - Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto não aceito,  deverá  ser  substituído  

por outro,  na especificação correta,  no prazo  previsto no item 3.3  deste  Termo de  Contrato; 

10.3.1 - a não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação 

das sanções definidas nesta cláusula. 

10.4 - As sanções previstas nos itens 10.1, 10.2, 10.3 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 
10.5 -  O valor da multa  será automaticamente  descontado de  pagamento a que a    
CONTRATADA 
tenha direito, originário  de fornecimento anterior ou   futuro; 

10.5.1 - não havendo possibilidade dessa forma de  compensação,  o  valor  da  multa,  

atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. 

Na ocorrência do não pagamento,  o valor  será cobrado   judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido pela Prefeitura Municipal de 

TOUROS/RN: 

11.1.1 - Unilateralmente, sem prévio aviso, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito à reclamação ou à 

indenização, nos  casos de imperícia e/ou negligência e naqueles previstos nos incisos I a XII 

do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93; 

11.1.2. Amigavelmente, conforme previsto no inciso II do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93. 

11.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão 

administrativa prevista no art.º 77 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA VINCULAÇÃO 

 

12.1 - Vinculam-se ao  presente  Termo  de  Contrato,  independentemente  de  suas  

transcrições  parciais ou totais, o Edital de licitação respectivo e a proposta vencedora da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DOS CASOS OMISSOS 

 

13.1 - Aplicar-se-á a Lei Federal nº 10520/02 e a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 

para o esclarecimento dos casos por ventura omissos neste Termo de Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FORO 

 

14.1 - Será competente o Foro da Comarca de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, 

para  dirimir dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro, 

por mais privilegiado seja. 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste 

Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, 

assinando o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas 

testemunhas, abaixo indicadas: 
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Touros, xx de xxx de 2017. 

 

 

CONTRATANTE 

Prefeito 

 
 

CONTRATADA 

Nome do Representante Legal da Empresa 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª: Nome    CPF:    

 

 

 

 

2ª: Nome    CPF:    
 


