ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PALÁCIO POTI CAVALCANTI
Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59290-000 – CNPJ 09.427.998/0001 - 80.

EDITAL DE LICITAÇÃO (RETIFICADO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 019/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
1. PREÂMBULO:
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ sob nº 09.427.998/0001 - 80, com sede na Praça Senador Dinarte Mariz, 202, Centro, São
Gonçalo do Amarante/RN, neste ato representado pelo Vereador Presidente o Sr. Edson Valban
Tinôco de Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Principal, 231 Serrinha do
meio, São Gonçalo do Amarante, área rural, portador da Carteira de Identidade de n. 001.606.874
SSP/RN e inscrito no CPF sob o n. 028.994.554-27 em conjunto com o(a) Pregoeiro(a) Susane
Bento do Espírito Santo, nomeada pela portaria de nº 004 de 04 de janeiro de 2019, para
conhecimento dos interessados e com sustentáculo na Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002, na Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei Federal n° 123/2006 alterada pela lei
complementar n° 147/2014 e no Decreto Federal n° 7.892/13 sem excluir as demais de posições
normativas pertinente à matéria, farão licitação na modalidade de Pregão Presencial para registro de
preço para aquisição parcelada de combustíveis para uso nas atividades administrativas e
legislativas da Câmara.
DATA DA ABERTURA: 27/03/2019
HORÁRIO: 09:00 (horário local)
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, situada na Praça Senador
Dinarte Mariz, 202, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN.
1.1 A presente licitação para efeitos de julgamento será do tipo menor preço por item.
1.2 A entrega da proposta leva a licitante a aceitar e acatar as normas contidas no presente edital.
2. OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de veículos automotores sem motorista para atendimento das
necessidades do setor administrativo e gabinetes de vereadores da Câmara. Conforme
especificações constantes neste edital e em seu Termo de Referência (Anexo I).
2.2 Com vistas ao julgamento para seleção de empresa, vindo a sagrar-se vencedora aquela que
apresentar proposta contendo o MENOR PREÇO POR ITEM.
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
3.1 Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
deste Edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
3.2 Não serão admitidas nesta licitação a participação de:
3.2.1 Empresas em processo de recuperação judicial ou cuja falência tenha sido declarada, que se
encontrem sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;
3.2.2 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
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3.2.3 Empresas suspensas do Cadastro Central de Fornecedores do Estado, da União e do
Município;
3.2.4 Estrangeiras que não funcionem no País.
3.2.5 Licitante cujos sócios e/ou dirigentes tenham relação de parentesco consangüíneo, em linha
reta ou colateral, ou por afinidade, até terceiro grau, com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito,
Vereadores, Secretários Municipais, bem como com todos os demais ocupantes de cargos de
direção, chefia ou assessoramento da Câmara de São Gonçalo do Amarante.
3.2.6 Integrantes de consórcios ou associações.
3.2.7 que NÃO apresente em seu contrato social atividade econômica compatível com o objeto ora
licitado.
3.3 Somente poderão participar deste Pregão Presencial, as empresas regularmente constituídas, que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital de Licitação e seus anexos.
3.4 Serão admitidas a participar desta licitação empresas nacionais com ramo de atividade
compatível com o objeto do presente Edital.
3.5 As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado, não sendo aceitas
propostas de fornecimento de itens parciais do objeto.
3.6 Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente Pregão deverão trazer a
documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas.
3.7 Somente serão aceitas cópias legíveis.
3.8 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
3.9 O (a) Pregoeiro (a) reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver dúvida e julgar necessário.
3.10 Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo (a) Pregoeiro (a) ou membros
da equipe de apoio, desde que acompanhados dos originais.
3.11 São vedadas a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha sido
declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta ou ainda, que esteja com
o direito de participar de licitação suspenso, pessoas jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens
de fornecimento firmadas junto a esta Câmara Municipal.
3.12 A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e
condições do presente Edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como no
enquadramento destes condicionamentos do objetivo social.
3.13 As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento ou
aquelas estabelecidas em lei.
3.14 A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante,
de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo, assim, o (a)
Pregoeiro (a) e sua equipe do disposto no artigo 97 da Lei n. 8.666/93.
3.15 A licitante fica obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.
3.16 A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante:
3.16.1 Estar ciente das condições da licitação;
3.16.2 Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
3.16.3 Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a);
3.16.4 Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas bem como todas as condições para habilitação exigidas na licitação.
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4. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
4.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, alterada pela lei
complementar n° 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
4.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
4.1.2 Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não
suspenderá o prazo supracitado.
4.2 A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93, sendo convocado
na ordem de classificação o segundo colocado, para contratação, ou revogar a licitação caso não
haja classificados subsequentes.
4.3 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
4.4 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
4.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
4.4.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
4.4.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
4.4.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
4.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei
Complementar n. 123/2006, Alterada pela lei complementar n° 147/2014, deverá apresentar, na
forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em
nenhuma das situações do §4º do art. 3º do dispositivo supracitado.
4.6 A microempresa ou empresa de pequeno porte quando da participação do procedimento
licitatório deverá comprovar tal situação, mediante declaração na qual declara que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO II) bem como de outros documentos
correlatos e aptos a tal análise.
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5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto o (a) Pregoeiro (a) e membros da
equipe de apoio por um representante portando os seguintes documentos:
a) Documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, conforme modelo Anexo
III, ou instrumento público de procuração ou instrumento particular, todos com firma reconhecida
que venha a responder por sua representada.
b) Apresentar cópia do Contrato Social ou Estatuto da empresa que está representando.
c) Identificar-se apresentando cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, tais
como: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; órgãos fiscalizadores de exercício de profissão (Ordens,
Conselhos, etc); Passaporte (ainda válido), certificado de reservista, carteiras funcionais do
Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei
Federal, valem como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o
modelo novo, com foto).
d) Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, consoante os benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06, de
15 de dezembro de 2006, com sua alteração posterior, ou seja, pela Lei Complementar 147, de 07
de agosto de 2014, comprovará esta condição mediante certidão de Junta Comercial do Estado sede
da licitante.
5.2 Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, e identificar-se exibindo
a carteira de identidade ou outro documento equivalente.
5.2.1 Caso o Contrato Social ou o Estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatório.
5.3 A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em desacordo
com esta cláusula ou a ausência do representante, impedirá a licitante de participar dos lances
verbais, da negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito
de interposição de recursos, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta
escrita; salvo apresentação de documento de credenciamento válido no transcorrer da sessão, que
habilitará o representante para os atos posteriores a entrega desse documento.
5.4 O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro também devidamente
credenciado.
5.5 A empresa licitante que participe do certame será permitida o credenciamento de apenas um
representante legal sendo vedada à participação de qualquer pessoa representando mais de um
licitante, salvo na hipótese de que tais licitantes não estejam concorrendo para os mesmos itens do
certame.
5.6 Os representantes dos licitantes deverão permanecer no local da sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata e documentos respectivos, sob pena de decadência do
direito de interpor recurso.
5.7 Os documentos para credenciamento de que trata essa cláusula, deverão vir FORA DOS
ENVELOPES de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, EM ORIGINAIS OU FOTOCÓPIAS,
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sendo estas autenticadas por tabelião de notas, pelo Pregoeiro ou por qualquer membro da Equipe
de Apoio;
5.8 Os interessados que enviarem os seus envelopes de proposta comercial e documentação sem
representante(s) credenciado(s) deverá(ão) remeter(em), FORA DOS ENVELOPES N.ºs 001 e
002, a declaração que trata o item 5.1, alínea “d”.
5.9 Todas as licitantes deverão entregar, no momento do credenciamento, a DECLARAÇÃO DE
QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, conforme o modelo
anexo IV ao edital, sendo que as declarações deverão ser entregues fora do envelope, juntamente no
credenciamento deverão apresentar os Anexos II, III e IV.
5.10 Os representantes dos licitantes deverão permanecer no local da sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata e documentos respectivos, sob pena de decadência do
direito de interpor recurso.
6. DO RECEBIMENTO E DAS ABERTURAS DOS ENVELOPES
6.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os
documentos que a instruírem, será pública, dirigida pelo (a) Pregoeiro (a) e realizada de acordo a
Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, suas
alterações, em conformidade com este edital e seus anexos, no local e horário já determinado.
6.2 No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
6.3 Após o horário marcado para inicio dos trabalhos, e depois de sido feito o cadastramento das
empresas interessadas em participar do processo, será declarada a abertura da sessão pelo (a)
Pregoeiro (a), e não mais serão admitidos novos proponentes e nem o recebimento de novos
documentos ou substituição dos mesmos, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
6.4 A proposta e a documentação de habilitação deverão ser apresentadas, em 02 (dois) envelopes,
colados, de forma a não permitir sua violação, constando na parte frontal as seguintes indicações:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Praça Senador Dinarte Mariz, 202, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN
Processo de Licitação nº 019/2019 Pregão Presencial nº 002/2019
DATA: 27/02/2019
HORÁRIO: 09h00min (horário local)
Envelope 001 - Proposta
Licitante: Razão Social: ..........
CNPJ: ................. Inscr. Est. : ...............
Endereço: ...................
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Praça Senador Dinarte Mariz, 202, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN
Processo de Licitação nº 019/2019 Pregão Presencial nº 002/2019
DATA: 27/02/2019
HORÁRIO: 09h00min (horário local)
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Envelope 002 – Documentação de Habilitação
Licitante: Razão Social: ..........
CNPJ: ................. Inscr. Est. : ...............
Endereço: ...................
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 Deverão ser elaboradas propostas contendo os seguintes dados:
7.1.1 APRESENTAÇÃO INTERNA: Em papel timbrado da empresa contendo razão social
completa, datilografada ou por impressão em sistema eletrônico de processamento de dados, datada,
assinada e identificada (nome e cargo), no término da mesma, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
em 01(uma) via.
7.1.2 VALIDADE DA PROPOSTA: deverá ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar
da sua abertura.
7.1.3 VALOR: Uma única cotação, contendo marca, preços unitários e totais por item, em moeda
corrente nacional, expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas
decimais após a vírgula), sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores
unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por
extenso, será considerado este último.
7.1.4 ESPECIFICAÇÃO: Na proposta deverá ser mencionada a especificação completa dos objetos
conforme Termo de Referência (ANEXO I)
7.1.5 PRAZO DE ENTREGA: A Entrega deverá ser realizada de acordo com as determinações
contido no Termo de Referência (ANEXO I)
Os abastecimentos serão realizados na bomba no estabelecimento da contratada.
7.2 Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos.
7.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.
7.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.5 A empresa licitante deverá entregar o objeto licitatório conforme autorização de fornecimento,
dentro da quantidade e das especificações constantes do anexo I do Edital e conforme prazo
estipulado neste edital e/ou seus anexos.
7.6 O (a) Pregoeiro (a) procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
classificará as propostas com valores de até 10% acima da proposta de menor valor.
7.7 Aos proponentes classificados conforme subitem 7.6, será dado oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos decrescentes.
7.8 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes neste Edital.
7.9 Após este ato será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente pelo
critério de menor preço por item.
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7.10 O (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a
respeito.
7.11 Sendo aceitável a oferta serão verificados o atendimento das condições habilitatórias pelo
licitante.
7.12 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos, pelo (a) Pregoeiro (a).
7.13 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o (a)
Pregoeiro (a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o equipamento definido no objeto deste Edital e seus anexos.
7.14 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e licitantes presentes,
ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.
7.15 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital
e seus anexos, a proposta será desclassificada.
8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1 DOCUMENTAÇÕES QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cédula de Identidade e CPF do (s) sócio(s);
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual com atividades afins ao objeto de licitação;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores, com atividades afins ao objeto de licitação;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em
exercício, com atividades afins ao objeto de licitação.
8.2 DOCUMENTAÇÕES QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.2.1 Comprovar a situação de regularidade, para fins de habilitação no certame, com a
documentação em original ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do órgão
licitante.
8.2.2 Os documentos a serem apresentados pelo licitante ao (a) Pregoeiro (a), que deverão estar em
vigor na data de disputa do item.
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União e regularidade junto à Seguridade Social –
INSS.
b) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
expedida pelo órgão competente.
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão 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.
d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação de Certidão de Regularidade de Situação (CRF) emitida pela Caixa Econômica
Federal.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
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f) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
8.2.3 Se por quaisquer razões não ocorrer o deferimento do cadastro ou da falta de qualquer
informação pertinente à regularidade fiscal, a Comissão do Pregão inabilitará o licitante,
prosseguindo o certame conforme subitem.
8.2.4 A autenticidade do documento poderá, ainda, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de
consulta via Internet aos “sites” dos órgãos emitentes dos documentos.
8.3 DOCUMENTAÇÕES QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho, demonstrando compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação explanado pelo Termo de Referência (Anexo I),
através de Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, onde comprove ter o licitante executado, ou estar executando, objeto similar. Caso o
atestado de capacidade técnica seja fornecido por entidade privada, deve vir com reconhecimento de
firma de quem o atestou os serviços. A não apresentação deste documento implicará na
desclassificação da LICITANTE.
8.4 DOCUMENTAÇÕES QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRO:
a)
Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa
Jurídica, a emissão deve ser com data de até 60 dias anteriores à data de abertura dos envelopes,
ou da data de vigência especificada na certidão, caso haja.
b)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente
assinado por contador da empresa e por sócio - administrador identificado no Contrato Social da
mesma, na forma da lei: devidamente registrado no órgão competente, comprovando a boa
situação financeira da empresa, vedado a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados, tomando-se por base a variação ocorrida no período o Índice Geral de
Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta, para licitante pessoa jurídica;
O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicações no Diário
Oficial.
As empresas que estejam sob exigência do Sistema Público De Escrituração Digital, trazer o
Balanço emitido pelo sistema.
8.4.1 A comprovação da boa situação financeira da licitante será apurada através do resultado
levantado nos seguintes índices:
I – Índice de Liquidez Corrente – calculado pela fórmula abaixo, e julgada habilitada à empresa que
obtiver a pontuação final igual ou maior que 1,0 (um).
LC = AC
PC, onde:
LC = liquidez corrente
AC = ativo circulante
PC = passivo circulante
OBS.: Os índices acima descritos deverão ser apresentados pelo licitante juntamente com o Balanço
Patrimonial, devidamente assinado por contador da empresa e por sócio - administrador identificado
no Contrato Social da mesma.
8.4.2 As ME’S/EPP’S ficam dispensadas de apresentar o balanço patrimonial, conforme Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações posteriores;
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8.4.3 As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES Nacional, as quais
são desobrigadas a apresentar balanço patrimonial, terão que apresentar os demonstrativos
financeiros emitidos pelo site do Simples Nacional.
8.5 Os documentos acima mencionados devem referir-se exclusivamente ao estabelecimento da
licitante, ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento dos tributos e contribuições pela
matriz que deverá ser comprovada por documento próprio e estar vigente à época da abertura da
documentação.
8.6 Para as microempresas e empresas de pequeno porte será aplicado subsidiariamente o que
dispõe a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, com sua alteração posterior, ou seja,
Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.
8.7 Toda a documentação exigida deverá ser emitida em nome do licitante, com o número do CNPJ
e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
a) No caso em que o licitante seja matriz, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da matriz;
ou,
b) No caso em que o licitante seja filial, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da filial,
exceto quando conste no próprio documento a validade para a matriz e a filial; como também,
quanto ao Certificado de Regularidade de Situação (FGTS), para o licitante que proceda ao
recolhimento dos encargos de forma centralizada; ou,
c) Se caso o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.
d) Será dispensada a apresentação, no nome e no CNPJ também da filial, daquele documento que
pela própria natureza apenas seja emitido em nome da matriz;
9. DO PROCEDIMENTO
9.1 Nenhum documento será recebido pelo Pregoeiro desta Casa depois de aberta a sessão, como
também não se admitirá qualquer adendo ou alteração à documentação tempestivamente
apresentada, motivo pelo qual recomenda-se a todos os interessados que estejam presentes no local,
indicado no preâmbulo deste edital, 30 (trinta) minutos antes do horário pré-fixado para o início da
sessão, para fins de credenciamento.
9.2 No dia, hora e local designados neste instrumento, em sessão pública, e na presença dos
interessados e da Equipe de Apoio, o Pregoeiro receberá os documentos de credenciamento e os
envelopes contendo a “Proposta” (envelope 001) e a “Documentação de Habilitação” (envelope
002), sendo os trabalhos ordenados como segue:
a) No horário pré-fixado, será aberta a sessão pública de processamento do presente certame,
recolhendo-se os envelopes dos concorrentes credenciados e exibindo-os a todos para que possam
constatar as condições de inviolabilidade; durante a fase do credenciamento, o Pregoeiro no intuito
de preservar o princípio da Oportunidade, acolherá os envelopes de licitantes interessados que por
ventura compareçam no decorrer deste ato.
b) Em seguida, realizar-se-á a abertura dos envelopes “Proposta Comercial” (envelope nº. 01),
sendo as propostas escritas rubricadas e, previamente, analisadas pelo Pregoeiro e a Equipe de
Apoio, para fins de constatação da conformidade com os requisitos insertos neste ato convocatório;
dando continuidade, o Pregoeiro divulgará o resultado dessa análise e cadastrará os preços das
propostas, ordenando-as em ordem crescente de preço, para conhecimento de todos através de
projeção multimídia.
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c) Cadastradas e ordenadas às propostas regulares, será procedida à indicação dos concorrentes que
poderão participar da fase competitiva de lances verbais, segundo a regra pela qual apenas poderão
ofertar lances verbais (na fase competitiva) aqueles licitantes cujas propostas escritas indicarem
preços não superiores a 10% (dez por cento) do menor valor proposto entre os concorrentes; caso
não haja, no mínimo, três licitantes cujos preços propostos estejam compreendidos na faixa dos
preços de até 10% (dez por cento) superiores ao menor, serão admitidos à fase competitiva, em
ordem crescente de classificação, tantos licitantes quantos forem necessários para completar o
número mínimo de três concorrentes nessas condições, ou seja, três concorrentes além daquele que
indicou o menor preço entre as propostas escritas, independente dos preços cotados, à luz da
legislação vigente.
d) Ato contínuo, o Pregoeiro abrirá a etapa competitiva e a Equipe de Apoio podendo projetar em
tela (projeção multimídia) os nomes das empresas que poderão apresentar lances verbais,
esclarecendo que tais lances deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes (em relação ao seu próprio valor anterior), quando o Pregoeiro convidar,
individualmente, de forma sequencial, cada representante para fazê-lo, a partir do autor da proposta
de maior preço até o de menor (entre as participantes da fase competitiva) e, assim sucessivamente,
até que todos desistam da disputa; a não adução de lance, por parte de representante convocado pelo
Pregoeiro, implicará na imediata exclusão do respectivo licitante da fase competitiva, registrando-se
o último lance ofertado ou a proposta escrita do respectivo licitante (prevalecendo o menor preço),
como sua melhor proposta.
e) Dar-se-á por encerrada a etapa competitiva quando todos licitantes desistirem ou forem excluídos
da fase competitiva, nos termos referidos na alínea anterior, sendo, nesse caso, registrados e
classificados os preços finais propostos ou indicados na proposta escrita (prevalecendo o menor).
f) feito isso, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do menor preço proposto (baseado no preço
estimado acostado aos autos) podendo negociar junto ao particular, cuja proposta classificada
contenha o menor preço, no intuito da obtenção de melhores condições para a Administração;
prosseguindo,a proposta escrita do licitante habilitado de melhor preço ofertado será disponibilizada
para exame e rubrica dos presentes, esclarecendo-se, nesta ocasião, que qualquer impugnação
(inclusive possíveis contra-razões) deverá ser apresentada para o devido registro em ata.
g) aceito o preço final negociado ou proposto, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio procederá ao
julgamento da proposta comercial aduzida pelo concorrente de menor preço, frente aos requisitos
objetivos definidos no edital.
h) entretanto, caso seja desclassificada a proposta de menor preço (ou lance), o Pregoeiro poderá
negociar com o autor da proposta classificada em segundo lugar retornando-se, neste caso, aos
procedimentos definidos na alínea “g” deste item, e assim sucessivamente, até que se tenha uma
proposta que atenda ao interesse da administração e às regras editalícias.
i) escolhida a proposta que atenda ao interesse tutelado e aos termos do edital, o Pregoeiro
procederá à abertura do envelope “Documentação de Habilitação” deste licitante, passando os
documentos constantes do mesmo para análise e rubrica dos presentes, sendo esclarecido que
qualquer questionamento deverá ser formulado naquele momento para o devido registro na ata dos
trabalhos, dando-se o direito aos licitantes formular as devidas contra-razões; desta sorte, o
Pregoeiro e a Equipe de Apoio procederá ao julgamento da documentação de habilitação aduzida
pelo concorrente cuja proposta foi considerada com as melhores condições para a Administração,
frente aos requisitos objetivos definidos no edital.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PALÁCIO POTI CAVALCANTI
Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59290-000 – CNPJ 09.427.998/0001 - 80.

j) inabilitada a concorrente, o Pregoeiro retomará os procedimentos fixados na alínea “g” deste
item; e assim continuamente, até que se tenha uma empresa habilitada a contratar e cujo preço
interesse à administração.
l) identificada a empresa que indicou as melhores condições para atender ao interesse público e
divulgado o resultado do julgamento, os concorrentes poderão manifestar a intenção, sempre
devidamente motivada, de recorrer de qualquer ato decisório praticado durante o processamento do
certame, sendo registrada em ata a síntese das razões do recurso; neste caso, o Pregoeiro encerrará a
sessão sem que haja adjudicação do objeto ao vencedor e estabelecerá o prazo de 03 (três) dias
corridos, contados daquela data, para fins de apresentação da petição formal do recurso ora
anunciado, bem como das respectivas contra-razões (prazo em igual número de dias, que começará
a correr do término do prazo de recurso), sob pena de decadência do direito de recurso; do
contrário, o Pregoeiro procederá à imediata adjudicação do objeto ao vencedor.
m) então, o Pregoeiro esclarecerá que os envelopes “Documentação de Habilitação” apenas poderão
ser resgatados, pelos respectivos representantes, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da
data da presente sessão, sob pena de descarte dos mesmos.
n) por fim, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio encerram a sessão concluindo a ata circunstanciada dos
trabalhos, que será devidamente assinada.
o) No caso em que não sejam ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor valor e o preço estimado acostado aos autos, devendo o Pregoeiro
negociar junto ao particular para obter melhores condições para Administração.
10. DO JULGAMENTO E DESEMPATE
10.1 O julgamento das propostas será processado segundo os critérios objetivos abaixo:
a) será desclassificada a proposta que contenha entrelinhas, emendas, rasuras, borrões ou qualquer
outro defeito, não ressalvados, que ponham em dúvidas informações essenciais à sua compreensão.
b) será desclassificada a proposta que não atenda às especificações contidas neste ato convocatório
e anexos.
c) a proposta que infrinja preceitos albergados em legislação específica vigente será desclassificada;
d) preço manifestamente superior ao de mercado ou inexeqüível, comprovado através de pesquisa
de mercado e/ou planilha de custos constantes nos autos, ensejará a desclassificação da respectiva
proposta, nos termos art. 48, inc. II, da Lei 8.666/93.
e) preços que apresentarem, após a fase de lances ou negociação, valor cotado superior ao
estabelecido no Termo de Referência, anexo deste Edital, terá a respectiva proposta desclassificada;
f) proposta ou lance que contenha valor simbólico, irrisório ou igual a zero, de acordo com o
estabelecido no art. 44, § 3º da Lei 8.666/93, será desclassificado.
g) não poderá ser considerada, para fins de julgamento, qualquer vantagem não prevista neste
instrumento de convocação.
h) no julgamento das propostas será adotado, exclusivamente, como critério de classificação, O
MENOR PREÇO POR ITEM, considerando para tanto, a proposta mais vantajosa apresentada ou
o menor lance ofertado na etapa competitiva.
10.2 O julgamento da habilitação será processado segundo os critérios abaixo:
a) licitante que transgrida qualquer norma de legislação específica vigente será inabilitado.
b) será inabilitada a empresa que não atender a qualquer das exigências estipuladas na CLÁUSULA
8 deste ato convocatório.
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c) concorrente cuja documentação de habilitação não cumpra qualquer outra regra inserta neste
edital, será inabilitado.
d) participante que apresentar qualquer documento exigido neste edital com data da validade
vencida ou cujas certidões não sejam confirmadas via Internet (quando disso dependa a sua
validade) será inabilitado.
e) documento que contenha rasuras, entrelinhas, emendas, borrões ou qualquer outro defeito que
ponham em dúvida a veracidade das informações essenciais à sua validade acarretará a inabilitação
do licitante.
10.3 Havendo absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas escritas ou lances verbais,
o Pregoeiro procederá ao desempate, através de sorteio, durante a própria sessão pública, na
presença dos licitantes interessados, conforme previsto na Lei 8.666/93.
10.4 - Para as empresas comprovadamente na condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte será aplicado o que dispõe os artigos 44 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 com suas
alterações posteriores;

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 Quando não for registrada intenção de interposição de recurso, ou ainda, quando não for a
mesma materializada, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao particular cuja proposta for considerada
mais vantajosa à administração, por força do art. 4º, inc. XX, da Lei 10.520/2002.
11.2 Constatada a regularidade do feito, a adequação do objeto licitado e, sobretudo, a vantagem
das condições finais estipuladas, o Excelentíssimo Senhor Presidente homologará a presente
licitação.
12. DO REGISTRO DE PREÇOS
O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à aquisição de materiais, para contratações futuras da Administração Pública.
12.1 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas,
fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento
convocatório e nas respectivas propostas aduzidas (ANEXO VI).
12.2 A Câmara Municipal é responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente
certame licitatório, bem como pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.
12.3 Os órgãos participantes integraram o Registro de Preços, bem como integrante a futura Ata de
Registro de Preços.
12.4 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a própria Câmara Municipal de São Gonçalo do
Amarante.
12.5 A Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados da
assinatura da ARP.
12.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Poder Legislativo Municipal a firmar as
contratações que dele poderão advir; facultando-se a realização de procedimento específico para a
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aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento
em igualdade de condições.
12.7 Homologado o resultado da licitação, a Câmara Municipal, respeitada a ordem de classificação
e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os licitantes vencedores para
assinatura da ARP, a qual constitui compromisso formal de fornecimento nas condições
estabelecidas; observados os requisitos de publicidade e economicidade.
12.8 O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a assinatura da ARP, contado
a partir da publicação do ato homologatório. O aludido prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pelo Poder Público.
12.9 Se o licitante vencedor, convocado nos termos do item anterior, recusar-se ou não comparecer
para assinar, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei nº. 10.520/02.
12.10 A recusa dos licitantes em atender às convocações de que tratam os itens 07.09 e 07.10,
desde que ocorram dentro do prazo de validade de suas propostas, sujeita-os às sanções
administrativas inseridas na cláusula XVIII, sem prejuízos das demais penalidades legalmente
estabelecidas (Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002).
12.11 A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pelo Pregoeiro, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
ordem de compra, ou outro instrumento similar, conforme o caso.
12.12 A ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei
8.666/93.
12.13 Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas sem convocação, por parte
desta Câmara, para assinatura da ARP, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos
assumidos em sua(s) proposta(s).
13. DO DIREITO DE PETIÇÃO
13.1 Quaisquer interessado poderá solicitar esclarecimentos dos termos deste edital, podendo
impugná-lo até o segundo dia útil que anteceder à data da sessão de realização do certame.
13.2 A impugnação tempestiva dos termos do ato de convocação não impede a participação dos
interessados no presente certame, de acordo com o art. 41, § 3º da Lei 8.666/93.
13.3 Divulgado o resultado do julgamento do certame, qualquer licitante poderá manifestar,
imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com o devido registro em ata da síntese de suas
razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação da petição formal do
recurso, sob pena de decadência do direito de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias (contados após o término do prazo
para recurso), ficando-lhes assegurado vistas aos autos.
13.4 O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro que poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse prazo, encaminhá-lo à
autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.
13.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.6 Julgados os recursos e constatada a regularidade do procedimento e a conformidade das
condições finais na proposta indicada como vencedora do certame, Excelentíssimo Senhor
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Presidente adjudicará o objeto ao vencedor do certame e, em consequência, homologará a presente
licitação.
13.7 A falta de manifestação, imediata e motivada, do licitante durante a própria sessão, para o
devido registro da síntese das razões em ata, ou a não apresentação da petição formal do respectivo
recurso, ocasionará a decadência do direito de recurso e a imediata adjudicação do objeto ao
vencedor.
13.8 Não serão conhecidos os recursos, ou contrarrazões, cujas petições não observarem os
pressupostos de admissibilidade definidos na legislação vigente e na doutrina especializada.
14. DO CONTRATO
14.1 A minuta do contrato encontra-se anexa ao presente edital (ANEXO VII), podendo ainda ser
simplificado e representado pela ordem de compra/serviço, nos termos do disposto no art. 62, caput,
da Lei 8.666/93.
14.2 O licitante vencedor cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de Preços deverá
iniciar a prestação do serviço imediatamente após o recebimento da ordem de serviço.
14.3 Caso o adjudicatário recuse-se a cumprir o fixado no último item, sujeita-os às sanções
administrativas sem prejuízos das demais penalidades legalmente estabelecidas (Leis n.º 8.666/93 e
10.520/2002).
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos consignados no
Orçamento Geral do Município para o exercício 2019.
Unidade Orçamentária: 01.001 – Câmara Municipal
Projeto Atividade: 2001 - Manutenção das atividades da Câmara
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiros - PJ
Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários
16. DAS PENALIDADES
16.1 São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes deste certame, sem prejuízo de
outras penalidades previstas em lei:
a) Decadência do direito de participar do presente Registro de Preços;
b) Advertência; c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;
d) Multa e 0,3 % (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento)
sobre o valor total do Contrato;
e) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
f) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
18.2 – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e decorrer do contrato, bem como a
recusa de assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços no prazo determinado no presente
Edital: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “e”, e “f”.
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b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesse Edital: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b”, “c”, e “d”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f”.
c) Apresentação de documentação falsa; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal;
ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f”.
16.2 Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos do presente Edital não contemplado nas
hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção
apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
16.3 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração, em relação a um dos eventos arrolados no item 18.2, a licitante ficará isenta das
penalidades mencionadas.
16.4 As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
16.5 As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a
cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o
contraditório e ampla defesa.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 É facultada ao Pregoeiro (a) ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, como
fundamento para tomada de decisão para efetiva contratação, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública, tais como:
a) Apresentação de Nota Fiscal emitido pelo licitante com prestação do serviço pertinente ao objeto
da Licitação;
b) Apresentação de Contrato de locação de veículos, e publicação em Jornal Oficial, quando se
tratar de entidade pública;
c) Apresentação do Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura do município
sede da licitante;
d)Visita técnica ao local de funcionamento da Empresa;
e) Outras que a Administração julga necessárias.
17.2 Fica assegurado a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante o direito de no interesse da
Administração Pública, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, mediante fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
17.3 Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
oficial do Município de São Gonçalo do Amarante conforme dispõe a legislação vigente.
17.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.5 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).
17.6 O proponente que vier a ser contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos excluir-se-á dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara
Municipal.
17.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importa no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da
sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão Presencial.
17.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
17.10 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso, o (a) Pregoeiro (a) adjudicará o objeto licitado, que
posteriormente será submetido à homologação pelo Presidente, autoridade máxima da Câmara.
17.11 No caso de interposição de recurso(s), depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, o
Presidente da Câmara adjudicará o objeto licitado.
17.12 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que o tendo aceitado sem
objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem.
17.13 A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições, bem como na obrigatoriedade de assinatura da Ata de Registro de Preços,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
17.14 Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais
na proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento
da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes.
17.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
17.16 Os casos omissos nessa licitação serão resolvidos pelo (a) pregoeiro (a), que se baseará nas
disposições constantes na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações e demais legislações subsequente pertinente à matéria.
17.17 Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em greve, se a
licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento
vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra em greve através de:
cópia de matéria e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão
expedidor, apresentando o documento vencido 72 (setenta e duas) horas após o término da greve.
17.18 A licitante poderá obter informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento
desta licitação, junto a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, de segunda a sexta-feira,
horário das 09h00min às 14h00min, na Praça Senador Dinarte Mariz, 202, Centro, São Gonçalo do
Amarante/RN, e pelo telefone (84) 32783685 ou ainda no e-mail cpl.camarasga@gmail.com
17.19 Recaindo a data de abertura da sessão de classificação e julgamento em feriados ou finais de
semana será a sessão adiada para o próximo dia útil subsequente.
17.20 É de diligência obrigatória por parte do CONTRATANTE e do CONTRATADO fixar cada
qual fiscal de contrato de forma a acompanhar a regularidade na entrega/execução do objeto
licitatório, conforme atribuições constantes na lei 8.666/93.
17.21 São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo,
cujo teor vincula totalmente os licitantes:
Anexo I: Termo de Referência;
Anexo II: Declaração ME e EPP;
Anexo III: Modelo de credenciamento;
Anexo IV: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais e de Habilitação;

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PALÁCIO POTI CAVALCANTI
Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59290-000 – CNPJ 09.427.998/0001 - 80.

Anexo V: Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VI: Minuta do Contrato.
18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18.1 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus anexos, o (a) Pregoeiro (a) considerará o proponente inabilitado.
18.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem fornecidos à esta
Câmara Municipal sem ônus adicional.
18.3 Após a assinatura da Ata de Registro de Preços a empresa vencedora contratada deverá
entregar os serviços relacionados no anexo I no prazo estipulado.
18.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos a que se referem ao item 09 deste Edital,
deverão estar em nome/razão social da licitante, o número do CNPJ/MF e o endereço respectivo,
observado que:
I) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
II) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
III) se a licitante for a matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos
neste Edital deverão ser apresentados tanto em relação à matriz quanto à filial.
18.5 A licitante poderá apresentar os comprovantes de regularidade junto à Seguridade Social
CND/lNSS e junto ao FGTS centralizados junto à matriz desde que junte comprovante da
centralização do recolhimento das contribuições, e apresente certidão em que conste o CNPJ da
entidade centralizadora.
18.6 Com vistas unicamente à celeridade no procedimento informatizado de lances da fase
competitiva solicitamos que os proponentes façam a retirada de arquivo modelo em Excel para
preenchimento das informações contidas nas planilhas “Dados do Fornecedor” e “Itens”, e gravação
na versão Office Excel 97-2003 (obrigatoriamente) para entrega no dia da abertura da sessão,
quando no momento de credenciamento, através de dispositivo móvel (pendrive ou CD). O arquivo
modelo estará disponível para download no sítio da Câmara – www.cmsga.rn.gov.br
18.7 Para atendimento da clausula 7 (sete) Das Propostas de Preços e Julgamento das propostas
será considerado somente a versão impressa entregue em envelope lacrado.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de março de 2019.

_______________________________________________
Edson Valban Tinôco de Oliveira
Vereador Presidente

______________________________________________
Susane Bento do Espírito Santo
Pregoeiro(a)
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TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)

1. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos em caráter não
eventual, com quilometragem livre, sem condutor e combustível e segura total veicular objetivando o
deslocamento para apoio das atividades administrativas e das atividades legislativas dos respectivos
Gabinetes de Vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.
Considera-se locação em caráter não eventual a locação de veículos para utilização em serviço público
de natureza permanente ou de longa duração.
O desenvolvimento dos serviços será efetuado com a disponibilização de veículos, com a devida
manutenção e seguro veicular, conforme constam na descrição dos serviços.
O objeto deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requeridas.
2. JUSTIFICATIVA:
O presente Termo de Referência tem por objetivo, estabelecer as especificações técnicas para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos em caráter não
eventual, com quilometragem livre, sem condutor e combustível, a fim de atender ao deslocamento dos
servidores no tocante ao apoio das atividades administrativas e das atividades legislativas dos respectivos
Gabinetes de Vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.
3. VIGÊNCIA:
A contratação deverá ter vigência até 31 de dezembro de 2019, contados a partir da assinatura do termo
contratual, podendo ser renovado, desde que não ultrapasse o prazo máximo previsto pela Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, de 60 (sessenta) meses.

4. QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS:
Descrição

ITEM 01 - LOCAÇÃO MENSAL DE
VEÍCULO DE PASSEIO: 05 (cinco)
portas,
Tipo:
Hatch;
Direção
hidráulica ou elétrica; Motorização:
1.0; 02 airbags frontais; Ar
condicionado de fábrica; Ano de
fabricação: a partir de 2018 ou
superior;
Cambio:
manual;
Combustível: etanol/gasolina; Alarme
trava elétrica, pintura sólida ficando
facultada à CMSGA a escolha de cor
do veículo disponível no estoque da
licitante. Seguro Total veicular.

Quantidade
de veículos

Valor
unitário
Mensal

Valor Total
(12 meses)

2.425,00

523.800,00

18
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ITEM 02 - LOCAÇÃO MENSAL DE
VEÍCULO DE PASSEIO: 05 (cinco)
portas,
Tipo:
Hatch;
Direção
hidráulica ou elétrica; Motorização:
2.0; 02 airbags frontais; Ar
condicionado de fábrica; Ano de
fabricação: a partir de 2018 ou
superior;
Cambio:
manual;
Combustível: etanol/gasolina; Alarme
trava elétrica, pintura sólida ficando
facultada à CMSGA a escolha de cor
do veículo disponível no estoque da
licitante. Seguro Total veicular.

01

4.625,00

55.500,00

TOTAL GLOBAL: 579.300,00
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
5.1.1 A prestação dos serviços se dará mediante a disponibilização dos veículos em quantidades relacionadas
e nos locais indicados pela CONTRATANTE.
5.1.2 A CONTRATADA somente poderá iniciar os serviços, quando autorizados por escrito pela
CONTRATANTE, utilizando-se apenas de veículos em perfeito estado de funcionamento, conservação e
higiene.
5.1.3 O veículo deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de
trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN.
5.1.4 Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre.
5.1.5 Os veículos locados serão objetos de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria” todas as observações
sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e devolução.
5.1.6 Todos os veículos alocados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva, conforme
recomendações do fabricante e/ou corretiva.
5.1.7 A CONTRATADA deverá prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento
e socorro do veículo locado.
5.1.8 A CONTRATADA deverá providenciar a imediata reposição, no prazo máximo de 2 (duas) horas, de
veículos que estejam indisponíveis, seja por manutenção preventiva, seja por manutenção corretiva, avarias
ou acidentes.
5.1.9 A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos objeto da contratação será da empresa a
ser CONTRATADA, devendo ser realizada nas periodicidades recomendadas pelas respectivas montadoras e
constantes do Manual do Proprietário de cada veículo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PALÁCIO POTI CAVALCANTI
Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59290-000 – CNPJ 09.427.998/0001 - 80.

5.1.10 A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um componente do
veículo por desgaste ou por quebra do mesmo.
5.1.11 A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, mantendo
para isso seguro com cobertura total contra colisão, incêndio, roubo e terceiros, incluindo-se o pagamento da
franquia.
5.1.12 A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos ora locados,
desobrigando a CONTRATANTE de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos,
vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não cobertos pelo
seguro citado no parágrafo anterior.
5.1.13 Os pagamentos somente serão efetuados, quando houver execução total dos serviços propostos e o
atesto, na nota fiscal, pelo Fiscal do Contrato, até o prazo de 10 dias.

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
6.1 Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento as suas obrigações contratuais, além das
decorrentes de lei e de normas regulamentares, constituem obrigações específicas da CONTRATADA:
6.1.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
6.1.2 Disponibilizar os veículos até 3 dias após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos
locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo
que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;
6.1.3 Realizar uma lavagem completa nos veículos antes da entrega.
6.1.4 Entregar os veículos de acordo com as especificações do fabricante e em perfeitas condições de
segurança, higiene e limpeza;
6.1.5 Locar os veículos com quilometragem livre;
6.1.6 Entregar os veículos abastecidos, em sua capacidade m, em perfeitas condições de
6.1.7 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do
objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
6.1.8 Fornecer lubrificantes, peças, pneus e câmaras de ar, revisões e serviços de manutenção preventiva e
corretiva (funilaria, pintura, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e etc), taxas e impostos
referentes aos veículos objetos do presente, bem como substituí-lo em caso de pane mecânica e/ou avaria por
outro do mesmo modelo;
6.1.9 Os veículos, objeto do contrato, deverão estar com os equipamentos obrigatórios exigidos pela
Legislação de Trânsito vigente;
6.1.10 Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro obrigatório e taxa
de emplacamento, com exceção das multas provenientes de infração às leis de trânsito, previstas no Código
de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou culpa da CONTRATANTE;

6.1.11Representar regresso quanto às multas provenientes de infrações, quando comprovado nexo
causal aos que estiverem sob a responsabilidade do veículo, relativo à multa de trânsito.
6.1.12 Manter os veículos assegurados contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive contra
terceiros, cobertura total para caso de destruição parcial ou total do bem durante todo o prazo de vigência
contratual e pagamento da respectiva franquia;
6.1.13. Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo
locado, por intermédio de sistema de comunicação a ser informado no ato de entrega do veículo;
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6.1.14 Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as recomendações do
fabricante, incluindo os serviços de funilaria, lubrificação, bem como, substituição de pneus das peças
desgastadas;
6.1.15 Substituir o veículo nas condições não previstas no item acima, quando solicitado por escrito pela
CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 horas, a partir do recebimento de notificação;
6.1.16 Prestar os serviços de entrega e substituição dos veículos sem cobrança de qualquer taxa adicional;
6.1.17 Autorizar a CONTRATANTE a colocar nos veículos seus adesivos com logotipos;
6.1.18 A documentação relativa ao veículo deverá manter-se em ordem;
6.1.19 Encaminhar a CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias de seu recebimento a
notificação de autuação de infração de transito referente ao veiculo locado para verificação, apuração de
responsabilidade e indicação dos dados do condutor infrator, conforme previsto no Código de Transito
Brasileiro;
6.1.20 Isentar o CONTRATANTE de taxas sobre o valor de multas de trânsito, cuja cobrança corresponderá
apenas ao valor constante no auto de infração;
6.1.21 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;
6.1.22 Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na
execução dos serviços;
6.1.23 Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços;
6.1.24 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários;
6.1.25 Programar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão permanente dos serviços, de
maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
7.1 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são
obrigações da CONTRATANTE:
7.1.1 Caberá a Contratante as despesas com o fornecimento de motorista, combustível, multas de trânsito,
desde que haja comprovada responsabilização do condutor, estacionamento e pedágios;
7.1.2 Atestar as Faturas /Notas Fiscais;
7.1.3 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de
sanções e alterações do mesmo;
7.1.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
7.1.5 Indicar o Fiscal do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer instante,
solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como
pelo recebimento dos veículos;
7.1.6 Garantir instalações para a guarda e estacionamento dos veículos envolvidos;
7.1.7 Garantir que a utilização dos veículos alocados será adstrita às atividades da CONTRATANTE;
7.1.8 Todos os motoristas condutores dos veículos locados deverão portar Carteira Nacional de Habilitação
em plena validade;
7.1.9 Comunicar no prazo máximo de 02 (dois) dias qualquer sinistro ocorrido com o(s) veículo(s);
7.1.10 No caso de infrações de trânsito, efetuar a identificação do motorista infrator e o envio dos
documentos necessários a CONTRATADA dentro do prazo estipulado no Código de Trânsito Brasileiro,
com a finalidade de subsidiá-la na impetração de recurso junto à Autoridade que impôs a finalidade;
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7.1.11 Providenciará o devido ressarcimento do valor da multa à CONTRATADA, caso à infração cometida
for considerada procedente;
7.1.12 Em caso de acidente, colher dados referentes ao veículo envolvido e seu motorista, condições de
Seguro, vítimas, testemunhas, providenciar o Boletim de Ocorrência Policial e dar imediata ciência do
ocorrido à CONTRATADA;
7.1.13 Em caso de acidente, responsabilizar-se pelo pagamento da franquia correspondente ao seguro até o
limite equivalente ao valor da prestação locatícia mensal pelo carro sinistrado, desde que haja comprovado
dolo ou culpa pelo condutor;
7.1.14 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO ME E EPP
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Pregoeiro(a) da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN
Ref. : Pregão Presencial n. 002/2019.
Para fins de participação na licitação (indicar o n. registrado no Edital), a (o) (Nome completo do
Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas da lei que é
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar
Federal n. 123, de 14.06.2006, alterada pela lei complementar n° 147/2014.

Local e data
Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao
Pregoeiro(a) da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN
Senhor Pregoeiro(a),
O
licitante
__________________________________,
inscrito
no
CNPJ
nº
_______________________ com endereço na Av./Rua _____________________________,
telefone (____)___________ designa o Sr.(a) ________________________________________,
portador(a) da carteira de identidade nº ______________________, expedida pela SSP do Estado
de ___________________ e portador(a) do Cadastro de Pessoa Física (CPF) nº
___________________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial
002/2019, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando
convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação
a recursos, bem como assinar atas, inclusive a Ata de Registro de Preços e contratos, recorrer de
decisões administrativas, enfim praticar todos os atos decorrentes e inerentes à referida licitação.

Local e data

_________________________________________
Identificação e assinatura do outorgante
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E DE
HABILITAÇÃO
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declaramos,
sob
as
penas
da
lei,
que
a
empresa
________________
_________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, com
endereço na Av./Rua _______________________________, por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr(a) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº __________________ e do CPF nº ________________________, em cumprimento
ao solicitado no Edital do Pregão Presencial n. 002/2019, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei n. 8.666/93, com
redação determinada pela Lei n. 9.854/99.
b) Cumprimento do previsto do Inciso VII, do art. 4°, da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002,
de 10/07/2002, e para os fins do Pregão Presencial n° 002/2019, declara expressamente que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do Pregão Presencial em
epígrafe.
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2019

Aos _____ dias de _________ do ano de 2019 a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE, Estado do Rio Grande do Norte, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 09.427.998/0001-80, com sede com sede na Praça Senador Dinarte Mariz, 202,
Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, doravante denominado simplesmente ORGÃO
GERENCIADOR, e neste ato representado por Sua Excelência o Senhor Presidente Vereador
Edson Valban Tinôco de Oliveira, brasileiro, casado, capaz, inscrito no CPF/MF sob o nº
028.994.554-27e RG nº 001.606.874 - SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Principal, 231
Serrinha do meio, São Gonçalo do Amarante/RN, área rural, institui a presente Ata de Registro de
Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, processada nos termos
do Processo Administrativo nº. 019/2019, a qual constitui-se em documento vinculativo e
obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e
condições seguintes:
Art. 1º. DO OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições
gerais para o registro de preços referentes à FUTURA contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de veículos automotores sem motorista, durante todo o exercício de 2019, nos
termos previstos no art. 15 da Lei nº. 8.666/93, estando ainda subordinado aos ditames da Lei nº
10.520/2002, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente
definidos através do procedimento administrativo licitatório supracitado.
Art. 2º DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES: Integra a presente ARP, a Câmara Municipal de São
Gonçalo do Amarante, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo único – qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal poderá solicitar
a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe.
Art. 3º O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Direção Geral, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos produtos registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular via telefone ou email, para retirada da ordem de compra.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente ARP.
Art. 4º. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:
a) Realizar os serviços de acordo com preço e condições registradas na presente ARP;
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b) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
órgão gerenciador referente às condições firmadas na presente ARP;
c) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
d) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;
e) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
f) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento;
g) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
h) informar, no prazo máximo de 01 (um) dia, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
ARP;
Art. 5° DA VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços em epígrafe vigorará por um período de 12
(doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer
tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no
período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e
apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos
assumidos, os quais serão analisados por essa Casa Legislativa.
Art. 6° DOS PREÇOS REGISTRADOS: O preço, a quantidade, o prestador de serviços e as
especificações do serviço registrado nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
EMPRESA:
CNPJ:
Telefone:
e-mail:
Endereço:
Representante legal:
ITEM
QUANT
DESCRIÇAO
V. UNIT (R$)
V. TOT (R$)
Art. 7º. DO PAGAMENTO: O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque
nominal até o 15º (quinquagésimo) dia do mês subsequente ao trabalhado, salvo por atraso de
liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) apresente a Nota fiscal onde conste no campo de observações, o número de placa e modelo
(marca) do veículo.
b) esteja em dia com as condições de habilitação;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por
parte do PRESTADOR DE SERVIÇOS, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira.
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Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras
contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada
contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de
condições.
Art. 9º DA PUBLICIDADE: O preço, o quantitativo, o prestador de serviços e as especificações
resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de
extrato, no Jornal Oficial do Município de São Gonçalo do Amarante – RN.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante
sua vigência, no sitio oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet (www.cmsga.rn.gov.br),
inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.
Art. 10º DA REVISÃO DE PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual aumento ou diminuição dos preços, ocorrido no mercado, cabendo ao
ÓRGÃO GERENCIADOR OU POR PROVOCAÇÃO DO FORNECEDOR providenciar a
renegociação do novo valor, compatível ao mercado.
Art. 11º. A prestação dos serviços previstos na presente Ata de Registro de Preços obedecerão as
seguintes condições:
a) As despesas com pessoal, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais
despesas envolvidas serão por conta da contratada.
Art. 12º DAS PENALIDADES: São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes
desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade
civil e criminal que seus atos ensejarem:
a)Advertência; b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;
c) Multa de 0,3 % (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por
cento) sobre o valor total do Contrato;
d) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e decorrer do contrato, bem como a
recusa de assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços no prazo determinado no presente
Edital: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d”, e “e”.
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesse Edital: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b”, “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para
aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo
Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo
Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual será assegurados à
empresa o contraditório e ampla defesa.
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Art. 13º. O Prestador de serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Câmara Municipal, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho ou ordem de serviço no prazo estabelecido, salvo por
motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei
nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no
que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado
do Presidente da Câmara Municipal.
Art. 14º. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº.
8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 15º. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de
São Gonçalo do Amarante/ RN
Nada mais havendo a tratar, lavrei, _______________ Pregoeiro(a), a presente Ata de Registro de
Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s)
particular(es) fornecedor(es).

São Gonçalo do Amarante, xx de xxxx de 2019.

____________________________________________________
Edson Valban Tinôco de Oliveira
Vereador Presidente

___________________________________________________
Fornecedor
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ANEXO VI – MUNITA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE EMPRESA
PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS
AUTOMORES
SEM
MOTORISTA,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE E
XXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento contratual onde de um lado a Câmara Municipal de São Gonçalo do
Amarante, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.427.998/000180, com sede na Praça Senador Dinarte Mariz, s/n, Centro, São Gonçalo do Amarante/ RN,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Excelência o Senhor
Presidente Vereador Edson Valban Tinôco de Oliveira, brasileiro, casado, capaz, inscrito no
CPF/MF sob o nº 028.994.554-27e RG nº 001.606.874 - SSP/RN, residente e domiciliado na Rua
Principal, 231 Serrinha do meio, São Gonçalo do Amarante/RN, área rural, e de outro lado, como
CONTRATADO XXXXXXXXXX, decidiram as partes contratantes assinarem o presente contrato
nº xx, o qual será regido pelas cláusulas a seguir e demais ditames da Lei Geral de Licitações e
Contrato (Lei Federal 8.666/1993), que mutuamente acordam e aceitam as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Combustíveis, para atender as necessidades da
frota de veículos desta Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, durante todo o
exercício de 2019, conforme as condições, especificações técnicas e demais exigências previstas no
respectivo Edital, Ata de Registro de Preços e Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO
Este contrato foi formalizado com base no Pregão Presencial XXX/2019, estando subordinado aos
ditames da Lei nº 10.520/2002 e de forma subsidiária, à disciplina da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, estendendo-se a vigência por xxx
dias consecutivos, até 31 de dezembro de 2019 podendo ser prorrogado nos moldes da Lei 8.666/93,
caso haja interesse das partes;
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços ora contratados, será paga a importância de R$ XXXXX. O pagamento
será realizado nos termos contidos na ata de registro de preços (anexo V do Edital).
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O contrato poderá ser alterado nos casos previstos na Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos seguintes recursos consignados
no Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2019:
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Unidade Orçamentária : 01.001 – Câmara Municipal
Projeto Atividade : 2001 - Manutenção das atividades da Câmara
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações da Contratada:
7.1 Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento as suas obrigações contratuais, além das
decorrentes de lei e de normas regulamentares, constituem obrigações específicas da CONTRATADA:
7.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
7.3 Disponibilizar os veículos até 3 dias após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais
e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a
impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;
7.4 Realizar uma lavagem completa nos veículos antes da entrega.
7.5 Entregar os veículos de acordo com as especificações do fabricante e em perfeitas condições de
segurança, higiene e limpeza;
7.6 Locar os veículos com quilometragem livre;
7.7 Entregar os veículos abastecidos, em sua capacidade m, em perfeitas condições de
7.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do
objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
7.9 Fornecer lubrificantes, peças, pneus e câmaras de ar, revisões e serviços de manutenção preventiva e
corretiva (funilaria, pintura, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e etc), taxas e impostos
referentes aos veículos objetos do presente, bem como substituí-lo em caso de pane mecânica e/ou avaria por
outro do mesmo modelo;
7.10 Os veículos, objeto do contrato, deverão estar com os equipamentos obrigatórios exigidos pela
Legislação de Trânsito vigente;
7.11 Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro obrigatório e taxa de
emplacamento, com exceção das multas provenientes de infração às leis de trânsito, previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou culpa da CONTRATANTE;

7.12 Representar regresso quanto às multas provenientes de infrações, quando comprovado nexo
causal aos que estiverem sob a responsabilidade do veículo, relativo à multa de trânsito.
7.13 A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, mantendo para
isso seguro com cobertura total contra colisão, incêndio, roubo e contra terceiros, incluindo-se o pagamento
da franquia, conformidade com o item 7.1.13 deste Termo de Referência;
7.14 Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo locado,
por intermédio de sistema de comunicação a ser informado no ato de entrega do veículo;
7.15 Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as recomendações do
fabricante, incluindo os serviços de funilaria, lubrificação, bem como, substituição de pneus das peças
desgastadas;
7.16 Substituir o veículo nas condições não previstas no item acima, quando solicitado por escrito pela
CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 horas, a partir do recebimento de notificação;
7.17 Prestar os serviços de entrega e substituição dos veículos sem cobrança de qualquer taxa adicional;
7.18 Autorizar a CONTRATANTE a colocar nos veículos seus adesivos com logotipos;
7.19 A documentação relativa ao veículo deverá manter-se em ordem;
7.20 Encaminhar a CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias de seu recebimento a
notificação de autuação de infração de transito referente ao veiculo locado para verificação, apuração de
responsabilidade e indicação dos dados do condutor infrator, conforme previsto no Código de Transito
Brasileiro;
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7.21 Isentar o CONTRATANTE de taxas sobre o valor de multas de trânsito, cuja cobrança corresponderá
apenas ao valor constante no auto de infração;
7.22 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização
da CONTRATANTE em seu acompanhamento;
7.23 Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na
execução dos serviços;
7.24 Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços;
7.25 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários;
7.26 Programar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão permanente dos serviços, de
maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

Constituem obrigações da Contratante:
7.27 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são
obrigações da CONTRATANTE:
7.28Caberá a Contratante as despesas com o fornecimento de motorista, combustível, multas de trânsito,
desde que haja comprovada responsabilização do condutor, estacionamento e pedágios;
7.29 Atestar as Faturas /Notas Fiscais;
7.30 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de
sanções e alterações do mesmo;
7.31 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
7.32 Indicar o Fiscal do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer instante,
solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como
pelo recebimento dos veículos;
7.33Garantir instalações para a guarda e estacionamento dos veículos envolvidos;
7.34 Garantir que a utilização dos veículos alocados será adstrita às atividades da CONTRATANTE;
7.35 Todos os motoristas condutores dos veículos locados deverão portar Carteira Nacional de Habilitação
em plena validade;
7.36Comunicar no prazo máximo de 02 (dois) dias qualquer sinistro ocorrido com o(s) veículo(s);
7.37No caso de infrações de trânsito, efetuar a identificação do motorista infrator e o envio dos documentos
necessários a CONTRATADA dentro do prazo estipulado no Código de Trânsito Brasileiro, com a
finalidade de subsidiá-la na impetração de recurso junto à Autoridade que impôs a finalidade;
7.38 Providenciará o devido ressarcimento do valor da multa à CONTRATADA, caso à infração cometida
for considerada procedente;
7.39 Em caso de acidente, colher dados referentes ao veículo envolvido e seu motorista, condições de
Seguro, vítimas, testemunhas, providenciar o Boletim de Ocorrência Policial e dar imediata ciência do
ocorrido à CONTRATADA;
7.40 Em caso de acidente, responsabilizar-se pelo pagamento da franquia correspondente ao seguro até o
limite equivalente ao valor da prestação locatícia mensal pelo carro sinistrado, desde que haja comprovado
dolo ou culpa por parte do condutor do veículo locado para a Câmara;
7.41 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

8.1 – A contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de
qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos
seguintes motivos:
a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações,
modo e prazos estabelecidos;
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b) a subcontratação total ou parcial dos serviços e cessão total ou parcial, exceto com anuência
prévia da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante;
c) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
d) o atraso injustificado no inicio do serviço;
e) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação;
f) o desentendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do§1º do art. 67 da Lei nº
8.666;
h) a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil;
i) a dissolução da sociedade;
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
l) Razões de interesse público;
m) Razões de interesse da Câmara Municipal, por conveniência e oportunidade;
8.2 – Decretada à rescisão contratual, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções
previstas no estatuto das licitações públicas.
8.3 – Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações ou prazos, acarretará a
CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas:
a) Suspensão imediata, dos trabalhos no estado em que se encontram;
b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Câmara
Municipal de São Gonçalo do Amarante – RN.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:
9.1 – São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes deste certame, sem prejuízo de
outras penalidades previstas em lei:
a) Decadência do direito de participar do presente Registro de Preços;
b) Advertência;
c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;
d) Multa de 0,3 % (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por
cento) sobre o valor total do Contrato;
e) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
f) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
9.2 – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e decorrer do contrato, bem como a
recusa de assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços no prazo determinado no presente
Edital: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “e”, e “f”.
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesse Edital: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b”, “c”, e “d”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f”.
c) Apresentação de documentação falsa; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal;
ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f”.
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9.3 – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos do presente Edital não contemplado nas
hipóteses anteriores, a Câmara Municipal procederá à apuração do dano para aplicação da sanção
apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
9.4 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração, em relação a um dos eventos arrolados no item 18.2, a licitante ficará isenta das
penalidades mencionadas.
9.5 – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
9.6 – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a
cargo da Direção Geral e Presidência deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato as partes elegem o Foro de São Gonçalo do
Amarante/RN, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem de pleno acordo foi lavrado o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma
para um só efeito, que as partes contratantes assinam na presença das testemunhas abaixo.
São Gonçalo do Amarante/RN, xx de xxxx de 2019.

Edson Valban Tinôco de Oliveira
Vereador Presidente

Pela contratada

Testemunhas: _______________________
_______________________

