ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO
Lei de Criação nº 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação – CPL

1-671/19

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/CPL/2019
Com Participação exclusiva de MEI, ME e EPP,
O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
63.786.990/0001-55, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Charles Luis Pinheiro Gomes, através do
Decreto 5928 de 20 de maio de 2019, nomeia o Pregoeiro e equipe de apoio que torna público e a quem possa
interessar que, se encontra instaurada a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, o qual reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº 3.555/00, da Lei Federal n.° 10.520/02, Decreto
Federal nº 5.450/05, que regulamentam o Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e Decreto municipal nº
1.646/05, 4.330/15 e 5.144/17 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 de 21 junho de 1993, com as alterações
posteriores e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de
agosto de 2014, e ainda pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, e do disposto no referente edital.

PROCESSO Nº 1-671/SEMECE/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Objetivo a Prestação de Serviços de Ornamentação de Ambiente para realização de Evento
(formatura de 70 alunos do Pré II da Escola Pequeno Paraíso) que será realizado na quadra de esportes da
Escola Tubarão no dia 19 de dezembro de 2019 a partir das 19h 00min, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esportes e Turismo – SEMECE, de acordo com as condições e especificações relacionadas
neste termo.
VALOR MÁXIMO A SER LICITADO: R$ 6.020,00 (Seis Mil e Vinte Reais)
JULGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO UNITÁRIO
LOCAL:www.licitanet.com.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Havendo a necessidade, poderá o pregoeiro prorrogar qualquer prazo, motivadamente;
CRONOGRAMA PARA INSERÇÃO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA
Recebimento das propostas
Das 07:00 hs do dia 19/09/2019
Até às 07:50 hs do dia 24/10/2019
Abertura das propostas

Das 08:00 hs do dia

24/10/2019

Até às 09:50 hs do dia 24/10/2019

Inicio da sessão pública

Às 10:00 hs do dias

24/10/2019

Obs.: Horário de Brasília

Informações Complementares: O Edital na integra esta á disposição dos interessados no site supracitado, no site
http://transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br ou poderá ser solicitado através de requerimento na CPL - Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso, 2601, Setor 01, de Segunda à Sexta
Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, ou através do e-mail:
cpl.net@outlook. Para maiores informações através do telefone (69) 3464-1005 ou 3464-1462.
Vale do Paraíso – RO, 17 de Setembro de 2.019.

Eliandra Vitória da Silva
Pregoeiro Interino
Dec. nº 5928 de 20.05.2019
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Participação exclusiva para MEI, ME e EPP.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/CPL/2019
PROCESSO Nº 1-671/SEMECE/2019
TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO.
OBJETO: Objetivo a Prestação de Serviços de Ornamentação de Ambiente para realização de Evento
(formatura de 70 alunos do Pré II da Escola Pequeno Paraíso) que será realizado na quadra de esportes da
Escola Tubarão no dia 19 de dezembro de 2019 a partir das 19h 00min, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esportes e Turismo – SEMECE, de acordo com as condições e especificações relacionadas
neste termo.
VALOR MÁXIMO A SER LICITADO: R$ 6.020,00 (Seis Mil e Vinte Reais)
JULGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL:www.licitanet.com.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Havendo a necessidade, poderá o pregoeiro prorrogar qualquer prazo, motivadamente;
O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
63.786.990/0001-55, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Charles Luis Pinheiro Gomes, através do
Decreto 5928 de 20 de Maio de 2019, nomeia o Pregoeiro e equipe de apoio que torna público e a quem possa
interessar que, se encontra instaurada a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, o qual reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº 3.555/00, da Lei Federal n.° 10.520/02, Decreto
Federal nº 5.450/05, que regulamentam o Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e Decreto municipal nº
1.646/05, 4.330/15 e 5.144/17 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 de 21 junho de 1993, com as alterações
posteriores e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de
agosto de 2014, e ainda pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, e do disposto no presente edital.
 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem
parte integrante.
 Este edital foi elaborado tendo como base as especificações, quantitativos, valores e demais condições
estabelecidas pelo Termo de Referencia e Minuta de contrato;
 A elaboração do Termo de Referencia contendo as especificações do produto, os quantitativos, condições,
locais de execução e demais clausulas, assim como a media de valores obtidos na pesquisa de preço é de
inteira responsabilidade da secretaria solicitante (SEMECE), cabendo aos mesmos responder pela legalidade
e veracidade de seus atos, ou por qualquer irregularidade futuras decorrente da má elaboração dos mesmos,
inclusive quanto das especificações dos produtos caso as mesma possam estar direcionando a alguma marca
ou restringindo a competição, uma vez que esta cpl não tem pessoal qualificado com conhecimento técnico
para estar arbitrando sobre as especificações técnicas dos produtos e equipamentos elaborados pela
requisitante (SEMECE).
 Segundo o TCU, “a comissão permanente de licitação (CPL) não pode ser responsabilizada por
superfaturamento decorrente de projeto básico mal elaborado ou outras irregularidades não conexas com as
suas atribuições legais, em especial se a sua atuação cingiu-se a verificar a conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos do edital e com as estimativas prévias elaboradas pela unidade interessada no
certame” (Acórdão 8017/16 – 2ªC).
CRONOGRAMA PARA INSERÇÃO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA
Recebimento das propostas

Das 07:00 hs do dia

19/09/2019

Até às 07:50 hs do dia 24/10/2019

Abertura das propostas

Das 08:00 hs do dia

24/10/2019

Até às 09:50 hs do dia 24/10/2019

Inicio da sessão pública

Às 10:00 hs do dias

24/10/2019

Obs.: Horário de Brasília
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FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso.
Comissão Permanente de Licitação – CPL.
Av. Paraíso, 2601, Setor 01 –Vale do Paraíso – RO.
CEP: 76.923-000
Pregoeiro: Eliandra Vitória da Silva
E-mail: cpl.net@outlook.com
Fone/Fax: (69) 3464-1005/1462
Todas as informações oficiais pertinentes a presente licitação poderão ser acessadas gratuitamente no mural da
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso, ou através dos sites:
http://transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br; e www.licitanet.com.br.
Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I
Documentos Necessários para Habilitação
Modelo de Formulário para preenchimento da Proposta de Preços Final, planilha de
ANEXO II
especificação e quantitativos.
ANEXO III
Declaração para fins de Habilitação (modelo)
ANEXO IV
Declaração de ME e EPP (modelo)
ANEXO V
Termo de Referência
ANEXO VI
Minuta de contrato

1.
1.1

1.2
1.3
1.4

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
3.
3.1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da LICITANET – Licitações On-line.
Site www.licitanet.com.br. A utilização do sistema de pregão eletrônico da LICITANET nos termos do 3º do art.
1º do Decreto 5.504/2005.
O sistema de pregão eletrônico, LICITANET é realizado por meio da internet, mediante condições de
segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso RO, mediante a
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “LICITANET” constante na página
da internet www.licitanet.com.br.
O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar
123/06, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do
desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS.
As impugnações contra o edital deveram ser apresentadas a comissão de licitação nos termos do Art. 18 do
Decreto 5450/05.
Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
o ato convocatório do pregão eletrônico, por meio eletrônico, através do e-mail: cpl.net@outlook.com, ou através
de requerimento protocolado junto a esta CPL. O Pregoeiro terá 24 horas para responder a partir da data do
protocolo junto a CPL, art. 18 do Decreto 5450/05;
Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
Só serão conhecidas no mesmo dia de sua apresentação as impugnações protocoladas dentro do horário de
expediente ou seja, até as 12:59 hs do corrente dia.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Em virtude do valor estimado para a contratação, a presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à
participação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou ainda Microempreendedor
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3.3

Individual (MEI), conforme disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/06, e Decreto Municipal
5.144/17.
Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja
pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata,
inclusive quanto à documentação, através do sistema LICITANET – Licitações On-line no site
www.licitanet.com.br.
A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica,
observados data e horário limite estabelecidos.
a)

O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela
utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre
os Planos de Adesão abaixo:
30 dias
R$ 165,41

3.4
3.5
3.6

1-671/19

90 dias
R$ 211,58

180 dias
R$ 288,71

365 dias
R$ 407,15

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02.
O licitante poderá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, para inscrição e
cadastramento da proposta inicial de preços.
Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as
condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na
legislação mencionada em seu preâmbulo;
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva
do licitante, não sendo o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em nenhum caso, responsável pelos
mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;

3.7

O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, através da LICITANET
– Licitações online por ele indicada até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento da proposta
inicial de preços no site www.licitanet.com.br;

3.8

A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização de login e senha privativa do
licitante;

3.9

A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o
limite de horário previsto no edital e regulamento, e deverá ser realizado o cadastro da proposta de preços, com
o preenchimento da mesma no campo CADASTRAR PROPOSTA com inserção no sistema do valor inicial de
cada Item e a respectiva marca do produto nos campos específicos.
3.10 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o credenciamento
junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento e a abertura da
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa;
3.11 Não poderão participar da presente licitação, sob as penas da lei, as empresas que:
3.12 Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de bens/serviços a ela
necessários, servidor desta Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO;
3.13 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista entre o servidor ou dirigente e a licitante ou responsável pelos
serviços, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
3.14 O disposto no subitem anterior aplica-se aos pregoeiros e Equipe de Apoio;
3.15 É vedada a participação de empresas que tenham como sócios ou empregados cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores,
conforme Art. 3º da Lei Municipal nº 548 de 12/06/2007, para a execução de serviços.
3.16 Que os sócios proprietários e gerentes não Possuem vinculo empregatício em órgãos nas esferas Estaduais,
Federais ou Municipais para poder participar do pregão eletrônico acima identificado.
3.17 As empresas estrangeiras que não funcionem no País;
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3.18 As Constituídas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si;
3.19 As que possuam sócios comuns a outra(s) empresa(s) que esteja(m) participando deste certame (Acórdão TCU
2136/06, 1ª Câmara);
3.20 As que estiverem em processo de recuperação judicial, sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou
impedida legalmente.
3.21 As que possuam ramo de atividade registrado no ato constitutivo incompatível com o objeto desta licitação;
4.
4.1

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME.
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e encaminhar a autoridade superior os recursos contra ele apresentados;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

5.
5.1

DO CREDENCIAMENTO JUNTO A LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE
A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home Broker, o qual deverá
manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos elencados neste
edital;
O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando suspensas por
inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou canceladas por solicitação do licitante.
a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao
Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para seu e-mail a nova
senha de forma imediata.
É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos
praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.
As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: (34) 3014-6633 e
(34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3

DA PARTICIPAÇÃO
A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
Os licitantes interessados deveram apresentar as condições habilitatórias prevista na Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, na Lei Federal 10.520/02, na resolução Administrativa 13/TCERO/03, bem como as
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qualificações jurídicas, fiscal e financeira, que comprovem a capacitação para prestação do serviço, conforme
dispuser o edital.
6.4 Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, em consonância o art. 13, inciso
IV do Decreto Federal nº. 5.450/05;
6.5 Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida pelo Suporte: (34)
3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.
6.6 para a contratação;
Os itens que tiverem seu valor final ofertado acima da média
7.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para abertura e julgamento da proposta inicial de preço, terá
início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
7.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor;
7.3 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao
seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o Item.
7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar;
7.5 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;
7.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;
7.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos
participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e
hora da reabertura da sessão;
7.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido
pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra, ocorrerá em
um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo à 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese
alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO)
7.9 Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a
ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de
tempo hábil;
7.10 O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor preço (ou
melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
7.11 O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública.
7.12 Caso hajam propostas empatadas (empate real), a classificação se fará em conformidade com o art. 45, § 2º da
Lei Federal 8.666/93;
7.13 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação, sendo a negociação acompanhada pelos demais
licitantes.
7.14 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de ACEITAÇÃO,
permanecendo on-line para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de
valores.
7.15 Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades
previstas no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002 e neste edital;
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7.16 Todos os documentos relativos à habilitação, solicitados no ANEXO I deste Edital deveram ser anexado junto ao
sistema do LICITANET em campo especifico “habilita-net” pela empresa vencedora, preferencialmente no
formato (PDF) até no máximo as 12:00 hs (doze horas) do dia seguinte ao da abertura da licitação, para vista
do pregoeiro e demais fornecedores, (podendo o pregoeiro INABILITAR o fornecedor caso assim não o
faça), com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observados os prazos legais pertinentes.
7.17 A licitante vencedora deverá entregar na CPL no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir do
encerramento da disputa de lances, A PROPOSTA ÚNICA para todos os Itens, zerando aqueles não cotados,
juntamente com os documentos de habilitação devidamente autenticados, os quais deveram ser emitidos até
a data de abertura do certame. Caso não seja entregue a referida proposta final de preços descrita e os
demais documentos necessários para habilitação, o pregoeiro poderá torná-la inabilitada, e convocar a empresa
que apresentou a melhor proposta subsequente;
7.18 Será considera e também válida e aceita a proposta final gerada e emitida pelo sistema do LICITANET,
independentemente de estar ou não assinada pelo fornecedor, uma vez que a mesma é gerada após o
encerramento do certame é nela constara os itens vencidos pela participante conforme lances válidos ofertado
pela mesma, não sendo permitido seu cancelamento ou desistência sem justificativa plausível a qual deverá ser
analisa e aceita pelo pregoeiro.
7.19 O fornecedor convocado face a inabilitação de outrem, devera anexar junto ao sistema do LICITANET em campo
especifico “habilita-net” preferencialmente no formato (PDF) até no máximo as 12:00 hs (doze horas) do dia
subsequente a sua convocação, (podendo o pregoeiro INABILITAR o fornecedor caso assim não o faça),
todos os documentos necessários a sua habilitação, solicitados no ANEXO I deste edital, com posterior
encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir
da sua convocação, A PROPOSTA ÚNICA para todos os Itens, zerando aqueles não cotados, juntamente com
os documentos de habilitação devidamente autenticados, os quais deveram ser emitidos até a data de
abertura do certame, exceto para as declarações. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO –
RO, Av. Paraíso nº. 2601 – Setor 01 - CEP 76.923-000, fone (69), 3464-1005, 3464-1462 A/C Pregoeira:
Eliandra Vitória da Silva.
7.20
As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
7.21
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(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 certidão negativa.
7.22 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, poderá
acarretar nas sanções previstas neste Edital, podendo ainda, o Pregoeiro inabilita-la e convocar a empresa
remanescente que apresentou a melhor proposta ou o lance subsequente;
7.23 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que
seja obtido preço melhor;
7.24 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço, desde
que a mesma apresente valor igual ou inferior ao valor estimado estabelecida e autorizada para aquisição no
Termo de Referencia, serão automaticamente fracassados.
8.
8.1
8.2
8.3

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
O cadastramento da proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termos de Referência;
A validade da proposta será mínima de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do
Pregão.
Av. Paraíso2601 – Setor 01 – Vale do Paraiso/RO – CEP: 76.923-000
Fone: (69) 3464 – 1005/1462 – E-mail: cpl.net@outlook.com

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO
Lei de Criação nº 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação – CPL

1-671/19

a) Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como
aceito para efeito de julgamento.
9.
9.1

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A Empresa vencedora, deverá enviar à Comissão Permanente de Licitação, juntamente com a documentação de
habilitação, a Proposta de Preços Final escrita (ANEXO II) (a mesma deverá constar marca e modelo do
produto e/ou todas as especificações dos serviços), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em
01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos
documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão
Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de
telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado neste Edital;
9.2 Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada item ao novo valor
proposto, considerando, inclusive a possibilidade de o lote único contemplar vários itens ou produtos.
Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a cada item, a fim
de que este tenha em seu valor unitário um desconto compatível com a oferta global final.
9.3 NA PROPOSTA FINAL DEVERÁ CONTER:
a) Deverá ser em papel timbrado da empresa;
b) Cotação de preço única, estabelecendo em valor numérico, o valor unitário e total dos itens, e o total
geral da cotação em valor numérico e por extenso. Os valores devem ser expressos em moeda corrente
nacional;
c) Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor do produto ou destacados;
d) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias, contados da abertura das
propostas virtuais; Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será
considerado como aceito para efeito de julgamento.
e) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa
avaliação, marca (a mesma deverá constar marca e modelo do produto ou descrição completa dos
serviços), preferencialmente com o modelo, totalmente conforme descrito no Termo de referência,
deste Edital;
f) Carimbo do CNPJ, data e assinatura do Representante Legal da proponente;
g) Será desclassificada a proposta que omitir esses dados ou a eles acrescentar expressões como
“referência”, ou “similar”, “valor estimado” ou “conforme nossa disponibilidade de estoque” e “sob
consulta”.
9.4 Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer (em) o
9.5 MENOR PREÇO POR ITEM;
9.6 Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao objeto
desta licitação fixado neste Edital.
9.7 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor;
9.8 Serão rejeitadas as propostas que:
a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
b) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificação do produto licitado;
c) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja,
manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
9.9 Havendo divergência no somatório entre o preço unitário e o preço total, para efeito dos cálculos, prevalecerá o
primeiro, da mesma forma, divergência entre valor numérico e por extenso, prevalecerá o segundo.
9.10 Será considera e também válida e aceita a proposta final gerada e emitida pelo sistema do LICITANET,
independentemente de estar ou não assinada pelo fornecedor, uma vez que a mesma é gerada após o
encerramento do certame é nela constara os itens vencidos pela participante conforme lances válidos ofertado
pela mesma, não sendo permitido seu cancelamento ou desistência sem justificativa plausível a qual deverá ser
analisa e aceita pelo pregoeiro.
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10. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
10.1 Será conforme o termo de referência que é parte integrante deste edital.
11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1 Para julgamento do certame, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observado o prazo para
fornecimento/execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e
demais condições definidas neste Edital;
11.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
11.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for
necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital;
11.4 Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá o Pregoeiro, a seu
exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data e
o horário em que retomará o julgamento no sistema eletrônico;
11.5 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Administração ou, ainda,
de pessoas físicas ou jurídicas, para orientar sua decisão;
11.6 Para balizamento do valor considerado aceitável, em estrita consonância com o art. 4º, XI da Lei Federal nº
10.520/02, o Pregoeiro poderá utilizar cotações de preços de mercado local, resultados das licitações de outros
Órgãos da Administração Pública e outros meios não revestidos de maiores formalidades, como pesquisa
realizada pela Internet e através de contato telefônico, devidamente motivado nos autos do processo licitatório;
11.7 Na hipótese de a proposta de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante vencedor desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, verificando a sua aceitabilidade, procederá à
habilitação na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao
Edital;
11.8 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e
as ocorrências relevantes.
12. HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente na data de abertura do certame;
12.2 Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião
de notas ou por servidor devidamente autorizado da unidade que realizará o Pregão, ou por publicação em
órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos neste edital sob pena de inabilitação.
12.3 Caso licitante opte por apresentar as cópias juntamente com o documento original para conferencia e
autenticação dos mesmos, deverá comparecer a SEMPLAD e apresenta-los ao servidor devidamente autorizado
para realizar o procedimento de conferencia e autenticação antes da entrega do mesmo junto a CPL.
12.4 Os documentos que não tiverem seu prazo de validade devidamente expresso, somente serão considerados os
emitidos até (60) dias anterior a data de abertura do certame, exceto os casos previstos neste edital.
12.5 A relação de documento para habilitação será conforme ANEXO I deste edital.
12.6 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006
deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais
avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados.
12.7 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou
lance de menor preço.
12.8 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição – Art. 43 da Lei 123/06. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco)dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
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vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.9 A licitante vencedora deverá apresentar junto a esta CPL no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
a partir do encerramento da sessão pública, a proposta final juntamente com os documentos originais ou cópias
autenticadas, preferencialmente em envelope timbrado, endereçado da seguinte forma:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO – RONDÔNIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/CPL/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1-671/SEMECE/2019.
A/C do Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.
Eliandra vitória da Silva
Av. Paraíso, 2601 – Setor 01
CEP: 76.923-000 – Vale do Paraíso/RO
12.10 Se a documentação de habilitação não chegar dentro do prazo acima determinado, estiver incompleta, estiver
incorreta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro considerar o
proponente INABILITADO;
12.11 Os documentos apresentados com validade expirada, se não for falta sanável, acarretarão a INABILITAÇÃO do
proponente;
12.12 A Administração se reserva no direito de diligenciar, a qualquer momento, no sentido de verificar a validade e a
autenticidade de qualquer documento apresentado;
12.13 Também em sede de diligência, havendo dúvidas sobre a veracidade dos documentos apresentados para
habilitação ou sua compatibilidade com as exigências editalícias, poderá ser solicitada a exibição de documentos
complementares como: termo de contrato, atas de registro de preços, notas de empenho, notas fiscais ou outros
considerados pertinentes;
12.14 Nos casos em que o objeto social cadastrado se mostrar confuso, dúbio ou pouco objetivo, o pregoeiro poderá
abrir diligência com o único fim de apurar se a licitante atua em ramo pertinente ao objeto da presente licitação;
12.15 A licitante poderá ser desclassificada e até penalizada se ficar caracterizado que sua atividade econômica não
tem nenhuma relação com o objeto do certame;
12.16 A Administração se reserva o direito de verificar in loco as informações traduzidas por qualquer documento
apresentado, relativo à participação da empresa no certame, caso entenda necessário para proferir qualquer
julgamento.
12.17 Obs.: A CPL reserva-se o direito de estar consultando junto ao site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
a(s) empresa(s) vencedora(s) quanto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS.
13. DOS RECURSOS
13.1 Declarado os vencedores, o Pregoeiro comunicara via chat aos participantes e abrirá no próximo dia útil ao seu
comunicado em horário pré estabelecido via chat, o prazo de 60 (sessenta) minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso;
13.2 A falta de manifestação, imediata e motivada, da intenção de recurso quanto ao resultado do certame importará
na preclusão do direito recursal, autorizando o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora;
13.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio
do sistema. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.
13.4 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita será comunicado via chat, e terá o prazo de 3 (três) dias úteis
para formalizar as razões do recurso e encaminhar a esta CPL via e-mail: cpl.net@outlook.com, o qual será
encaminhado aos demais licitantes, ficando os mesmos, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões,
também via e-mail, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente;
13.5 Os recursos e contra recursos apresentados contra decisões do pregoeiro serão dirigidos à Procuradoria Geral
do Município, para que juntamente com o Prefeito Municipal, nos termos do Parágrafo único do Inc. IX, do Art. 6º
do Decreto Municipal nº 1.646/05, decidam aceitar sua decisão, em até 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período,
proferir sua decisão final;
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13.6 Os recursos quando interposto contra ato de habilitação ou inabilitação do licitante ou contra o julgamento das
propostas terá efeito suspensivo, ou seja, enquanto não for julgado o recurso, a próxima fase não poderá ter
início;
13.7 Só serão conhecidas no mesmo dia de sua apresentação as impugnações protocoladas dentro do horário de
expediente ou seja, até as 13:00 hs do corrente dia.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
14.2 A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal.
14.3 O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor.
15. PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, caracterizará a
inadimplência da CONTRATADA, sujeitando às penalidades previstas no Termo de Referência/Minuta de
contrato.
15.2 Em qualquer hipóteses de aplicação de sanções e penalidades será assegurado à CONTRATADA o
contraditório e ampla defesa.
16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura do Município de Vale do Paraíso/RO firmará
contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do objeto desta licitação nos termos
da minuta de contrato que integra os anexos este Edital;
16.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para
assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Assessoria Jurídica, localizada na Prefeitura do VALE DO
PARAÍSO - RO. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
Assessoria Jurídica;
16.3 O PROPONENTE VENCEDOR deverá estar apto a fornecer os produtos no prazo estabelecido no termo de
referencia, contados a partir da data de assinatura do contrato;
16.4 A recusa injustificada do concorrente vencedor em cumprir com as condições e prazos estabelecidos no Termo
de referencia e contrato, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo a
CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação
da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato;
16.5 Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão o instrumento contratual firmado, independente de transcrição;
17. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
17.1 A entrega dos produtos e equipamentos deverá ser feita nos termos, condições e locais de entregas prédeterminados no Termo de Referencia e em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93;
17.2 Os produtos e equipamentos serão recebidos DEFINITIVAMENTE após a verificação de que possuem todas as
características consignadas na especificação definida neste edital e ainda conforme Termo de Referência.
17.3 Após o recebimento do objeto conforme prazos descritos no edital, a nota fiscal será atestada e encaminhada
para pagamento;
17.4 A licitante adjudicatária se obriga ainda cumprir e fazer cumprir todos os compromissos assumidos em
decorrência da participação neste certame.
18. PRAZO DE VIGENCIA
18.1 O prazo de vigência do futuro termo contratual objeto desta licitação, com vistas ao atendimento do objeto e a
obtenção de preço e condições mais vantajosas para a Administração Pública, será de acordo com as condições
previstas no Termo de Referencia, podendo ser prorrogado à critério desta Administração, conforme disposto
no inciso II do Art. 57, da lei nº 8.666/93, mediante interesse ou necessidade da Administração.
18.2 Havendo necessidade de modificação, aumento ou diminuição do quantitativo, será na forma permitida pelo § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a mesma será realizada respeitando a proporcionalidade do preço, com que
concorda a CONTRATADA;
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19. PAGAMENTO
O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a contratada ciente
de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada
vencimento;
19.1 O pagamento será realizado preferencialmente mediante ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis
nas condições expressas no Termo de Referencia conforme cronograma, mediante a apresentação de nota
fiscal, em duas vias que será certificada pelo responsável pelo almoxarifado, o qual encaminhara para
pagamento, que poderá ser por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, em
conforme a Lei n° 4.320, de 1964;
19.2 Para a efetivação do pagamento das faturas exigir-se-á, no que lhe couber, o comprovante do recolhimento dos
encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e apresentação do GRPS junto a CONTRATANTE.
19.3 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a. a multa será descontada do valor total do respectivo empenho e;
b. se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do objeto, responderá a contratada pela sua
diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda,
quando for o caso, cobrado judicialmente;
20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO ESTIMADO
20.1 O valor a ser pago pelos produtos e equipamentos licitados, de que trata o presente Edital ocorrerá por conta da
previsão do Orçamento do Município, e das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei do
Plano Plurianual.
20.2 Os objetos desta licitação serão para atender as necessidades da Secretaria Municipal Educação, Cultura,
Esportes e Turismo - SEMECE, com um valor médio previsto para a contratação de R$ R$ 6.020,00 (Seis Mil
e Vinte Reais). conforme abaixo relacionado.
TABELA PROGRAMAÇÃO

Órgão:
Funcional:
Elemento:
Ficha:

5- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.1006/2020
33.90.39.99
159
PRÓPRIO

Fonte de Recurso:
21. REAJUSTAMENTO
21.1 Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvas as hipóteses previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e
se comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, e com prévia manifestação por parte do contratado e nas
condições pré-estabelecidas no Termo de Referencia/Contrato;
22. GARANTIA/QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
22.1 A empresa deverá se comprometer pela perfeita qualidade dos produtos e equipamentos entregues assim como
entregar os mesmos dentro das especificações, condições e prazos de garantia mínimos, assim como proceder
sua instalação de acordo com critérios técnicos pré-definidos no termo de referencia, sob pena de advertência,
multa e sanções nas condições pré-estabelecidas neste edital;
23. DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
23.1 Os deveres e obrigações da contratada será como definido pelo setor solicitantes e expresso no Termo de
Referencia partes integrantes deste edital.
24. DA FISCALIZAÇÃO
24.1 A fiscalização da execução do instrumento contratual será efetuada pela Secretaria solicitante através de seu
secretario ou por pessoa por ele designada que deverá promover o acompanhamento e a fiscalização do
fornecimento dos bens, sob o aspecto quantitativo e qualitativo.
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25. DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura do VALE DO PARAÍSO
– RO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes
comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura do MUNICÍPIO VALE
DO PARAÍSO – RO poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou
para sua abertura;
25.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis;
25.3 É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo e suspender a licitação por tempo indeterminado
a fim de apurar fatos estranhos ao certame;
25.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
25.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
25.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura do VALE DO PARAÍSO - RO, a finalidade
e a segurança da contratação;
25.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na imprensa Oficial do Município
de Vale do Paraíso;
25.8 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação;
25.9 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro ou autoridade superior;
25.10 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;
25.11 Não cabe à LICITANET qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador,
em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
quitação financeira da negociação realizada.
25.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca do
MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE – RO considerado aquele a que está vinculado à administração
municipal e o Pregoeiro;
25.13 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 07h30min às 13hs00 horas, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Sala da Comissão Permanente Licitações - CPL, localizada na Av.
Paraíso nº. 2601 -Setor 01 - Vale do Paraíso – RO, para melhores esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo
durante o período de férias, haverá equipe de plantão para atendimento dos interessados;
25.14 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e
não será devolvida ao proponente;
25.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será transferida mediante aviso aos proponentes por qualquer meio de comunicação que
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na imprensa Oficial do Município de Vale do Paraíso;
25.16 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e equipe de apoio ou autoridade superior, nos
termos da legislação pertinente.
Vale do Paraíso - RO, 17 de Setembro de 2019.
Eliandra Vitória da Silva
Pregoeiro Interino
Dec. nº 5928de 20/05/2019

Av. Paraíso2601 – Setor 01 – Vale do Paraiso/RO – CEP: 76.923-000
Fone: (69) 3464 – 1005/1462 – E-mail: cpl.net@outlook.com

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO
Lei de Criação nº 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação – CPL

1-671/19

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(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 certidão negativa.
§ 2o A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação”.
CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
I-

A HABILITAÇÃO DA LICITANTE CONSISTIRÁ NA APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
a) Todos os documentos relativos à habilitação, solicitados neste anexo deveram ser anexado junto ao
sistema do LICITANET em campo especifico “habilita-net” pela licitante vencedora, preferencialmente no
formato (PDF) até no máximo as 12:00 hs (doze horas) do dia seguinte ao da abertura da licitação, para
vista do pregoeiro e demais fornecedores, (podendo o pregoeiro INABILITAR o fornecedor caso
assim não o faça), com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observados os
prazos legais pertinentes.
b) A licitante vencedora deverá entregar na CPL no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados a
partir do encerramento da disputa de lances, A PROPOSTA ÚNICA para todos os Itens, zerando aqueles
não cotados, juntamente com os documentos de habilitação devidamente autenticados, os quais
deveram ser emitidos até a data de abertura do certame. Caso não seja entregue a referida proposta
final de preços descrita e os demais documentos necessários para habilitação, o pregoeiro poderá tornála inabilitada, e convocar a empresa que apresentou a melhor proposta subsequente

1.1

REGULARIDADE JURÍDICA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição do contribuinte na junta comercial de seu estado - SINTEGRA (Redesin), pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Contrato Social, em conformidade com a Lei
Federal 11.598/07.
c) Cédula de identificação dos sócios, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa descrito
no contrato social ou equivalente, cópia autenticada.
d) 1- Requerimento de empresário/Registro comercial, ou Declaração de Firma Individual no caso de
empresa individual, cópia autenticada. Ou;
2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, cópia autenticada. Ou;
3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício, cópia autenticada. Ou;
4- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
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atividade assim o exigir, cópia autenticada.;.
1.2

REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), dentro da
validade;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da certidão de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais
previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
(seguridade social – INSS), dentro da validade;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, dentro da
validade.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante, dentro da
validade;
 As ME e EPP beneficiadas pelo art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº
147/2014, estão amparadas, somente, em relação a REGULARIDADE FISCAL.

1.3

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA/FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartório da
sede da licitante datada dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão.

1.4

QUALIFICAÇÃO TRABALISTA:
a) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, demonstrada através da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas, em conformidade com a Lei 12.440/11, dentro da validade;

1.5

QUALIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
a. Declaração para fins de licitação (anexo III);

 Em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que encontra-se em situação regular
perante a Fazenda, Seguridade Social – INSS e com o FGTS, atende às exigências do edital relativas a
habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os
requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos do pregão eletrônico acima identificado.
 Sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório acima identificado, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 Para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.
 Que os sócios proprietários e gerentes não Possuem vinculo empregatício em órgãos nas esferas
Estaduais, Federais ou Municipais para poder participar do pregão eletrônico acima identificado.
 Que não tenha como sócios ou empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, conforme Art. 3º da
Lei Municipal nº 548 de 12/06/2007
 Declara, para fins de licitação, e sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei Federal 8.666/93, e
suas alterações, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos
documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica,
regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do § 2º do Art. 32, do mesmo diploma
legal.
 Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos que
forem apresentados na presente licitação.
 Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta
apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Que não
tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação; Que o conteúdo da proposta
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apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto
da referida licitação; E que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
administração antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão
desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

b. Declaração de MEI, ME ou EPP em coerência a Lei 123/06. (anexo IV).
 Declaração de enquadramento no regime de MEI, ME ou EPP, nos termos da legislação vigente, e
que não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3ª da Lei complementar
nº 123/06, para participar deste pregão eletrônico.
1.6

1.7

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) A licitante deverá “obrigatoriamente” anexar junto à proposta comercial, o catálogo técnico dos
equipamentos ofertados, contendo todas as informações, parâmetros técnicos, dimensões, pesos e
demais características técnicas.
b) Como qualificação técnica, a empresa interessada em participar da licitação deverá apresentar,
juntamente com os documentos de habilitação, a seguinte documentação:
I.
Atestado de capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada comprovando que
a licitante forneceu equipamento(s) com características semelhantes ao especificado neste
Projeto, instalação e configuração e a devida assistência técnica durante a garantia.
 O(s) atestado(s) deverá(ao) ser impresso(s) em papel timbrado, com nome e telefone de
contato dos responsáveis pela informação atestada, não sendo aceitas declarações
genéricas de catálogos, manuais de Internet, devendo ainda atestar a satisfação com o
produto ofertado pela licitante;
c) Declaração, em conformidade com o modelo sugerido no (Anexo “A” Termo de referencia) de que é
assistência técnica autorizada ou parceiro autorizado do fabricante dos produtos e está apta a
comercializá-lo e prestar os serviços de instalação e configuração e que, quando da assinatura do
contrato, dispõe de estrutura técnica adequada (própria ou terceirizada), para prestar o serviço de
assistência técnica.
d) Atestado de vistoria, conforme (Anexo “B” Termo de referencia) ou Declaração de que se absteve
de realizá-la, assumindo completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrentes do
desconhecimento da realidade das escolas, em razão de sua não realização.

OBSERVAÇÕES:
a) Todo e qualquer documento necessários para a habilitação que for apresentado através de cópia
do original devera estar “autenticado” sob pena de inabilitação.
b) Caso licitante opte por apresentar as cópias juntamente com o documento original para
conferencia e autenticação dos mesmos, deverá comparecer a SEMPLAD e apresenta-los ao
servidor devidamente autorizado para realizar o procedimento de conferencia antes da
apresentação a esta Comissão Permanente de Licitação.
c) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
d) A falta de quaisquer dos documentos ou apresentação de documentos com características fora do
estabelecido neste edital, implicará na inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer
pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a
habilitação, sendo assegurado os direitos previsto na legislação pertinente.
e) Não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de pedido de documentos” em substituição aos
documentos requeridos neste edital.
f)

Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante:
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I.

Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;

II.

Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles
que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

III.

Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota
fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial

Eliandra Vitória da Silva
Pregoeiro Interino
Dec. nº 5928 de 20.05.2019
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA FINAL
(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
PROCESSO Nº:

1-671/SEMECE/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº:

31/CPL/2019
10:00hs.

Órgão: Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO

DATA:

(Horário de
Brasília)

24/10/2019 HORA:

EMPRESA:
CNPJ:

TEL. FAX.:

E-MAIL:
ENDEREÇO
BANCO:

AG.:

CT. CORRENTE:

NOME DO REPRESENTANTE:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/RO
Prezados Senhores:
Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de serviços/materiais/bens, valor Total de:
R$
(
Prazo de validade da proposta:

)

(mínimo 60 dias)

Nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:
DO OBJETO: Objetivo a Prestação de Serviços de Ornamentação de Ambiente para realização de Evento
(formatura de 70 alunos do Pré II da Escola Pequeno Paraíso) que será realizado na quadra de esportes da
Escola Tubarão no dia 19 de dezembro de 2019 a partir das 19h 00min, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esportes e Turismo – SEMECE, de acordo com as condições e especificações relacionadas
neste termo.
Item

Und

Quant

Especificação

Marca/
modelo
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Valor unit.

valor total
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Total >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA PROPOSTA:







Declaro ter conhecimento e estar apta a entregar os produtos e equipamentos devidamente instalados, de
imediato após o recebimento da copia do empenho dentro do prazo e condições estabelecidas neste Edital na
sede da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, respeitando datas, horários ou locais nele especificados.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos,
bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem
parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos,
seguros, taxas, transporte ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
Declaro que todos os produtos ofertados atendem a todas as especificações técnicas e características exigidas
neste Edital/Termo de Referência;
Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada
para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Que não tentou, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação
quanto a participar ou não da referida licitação; Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da
licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E que o
conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da administração antes da abertura
oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
_________________________________, _____ de ________________________de ________
Local e data

____________________________________
(Assinatura do representante legal)

____________________________________
CPF

Carimbo CNPJ

Obs.: Será considera e também válida e aceita a proposta final gerada e emitida pelo sistema do LICITANET,
independentemente de estar ou não assinada pelo fornecedor, uma vez que a mesma é gerada após o encerramento
do certame é nela constara os itens vencidos pela participante conforme lances válidos ofertado pela mesma, não
sendo permitido seu cancelamento ou desistência sem justificativa plausível a qual deverá ser analisa e aceita pelo
pregoeiro.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA FINS DE LICITAÇÃO
(papel timbrado da licitante)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-671/SEMECE/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/CPL/2019
_____________________________, inscrita no CNPJ n. ___________________________, localizada na
_____________________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a________________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________________, e do CPF
nº ___________________________, DECLARA:
 Em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que encontra-se em situação regular perante a
Fazenda, Seguridade Social – INSS e com o FGTS, atende às exigências do edital relativas a habilitação jurídica,
qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital
e seus anexos do pregão eletrônico acima identificado.
 Sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório acima identificado, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 Para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.
 Que os sócios proprietários e gerentes não Possuem vinculo empregatício em órgãos nas esferas Estaduais, Federais ou
Municipais para poder participar do pregão eletrônico acima identificado.
 Que não tenha como sócios ou empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, conforme Art. 3º da Lei Municipal nº 548 de
12/06/2007
 Declara, para fins de licitação, e sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, e que comunicarei
qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação
quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do § 2º do Art. 32,
do mesmo diploma legal.
 Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos que forem apresentados
na presente licitação.
 Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar
desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa; Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação; Que o conteúdo da proposta
apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E que o
conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da administração antes da abertura oficial das propostas; e que está
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
___________________________________, _____ de _____________________ de _______
Local e data
_____________________________________
(Assinatura do representante legal)
_____________________________________
CPF

CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-671/SEMECE/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/CPL/2019
DECLARAÇÃO
A empresa ......................................................................................................................................... inscrita no CNPJ n.
................................................................................,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

o(a)

Sr(a)....................................................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº..........................................., e do CPF nº .........................................., DECLARA, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas de lei, ser ( ) Micro Empreendedor Individual, ( ) Microempresa ou ( )Empresa de pequeno
Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3ª da
Lei complementar nº 123/06, para participar do pregão eletrônico acima identificado.

___________________________________, _____ de _____________________ de _______
Local e data
_____________________________________
(Assinatura do representante legal)
_____________________________________
CPF

CARIMBO CNPJ
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ANEXO V
TERMO DE REFERÊNCIA - ELABORADO PELA SEMECE
Decreto 3555/90 – Art. 8º, II c/c Art. 3º, caput e incisos I a III, da Lei Federal nº 10.520/02

1. INTRODUÇÃO:
Em atendimento ao disposto no Art. 14 da Lei n° 8.666/93, no Art. 3o, incisos I, II e III da Lei n°
10.520/2002, elaboramos o presente termo de referencia, para que através do procedimento legal
pertinente para a Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços de Ornamentação de
Ambiente para realização de Evento (formatura de 70 alunos do Pré II da Escola Pequeno Paraíso).

2. DO OBJETO:
Este Termo de Referencia tem como objetivo a Prestação de Serviços de Ornamentação de
Ambiente para realização de Evento (formatura de 70 alunos do Pré II da Escola Pequeno Paraíso) que
será realizado na quadra de esportes da Escola Tubarão no dia 19 de dezembro de 2019 a partir das 19h
00min.
2.1. O serviço/produto ofertado deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle - atentando-se o proponente, principalmente para
as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Ressaltamos que
a modalidade de licitação seja realizado na forma pregão eletrônico regional (Ouro Preto do Oeste - RO,
Jarú e Ji-Paraná) por se tratar de uma contratação de pequeno porte.

2.2. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA:
A descrição detalhada do serviço e os quantitativos necessários estão discriminados a seguir, conforme
tabela abaixo:
DESCRIÇÃO

UND

OBJETO:
Serviços de ornamentação de ambiente
para realização de evento (formatura de
70 alunos do Pré II da escola CEI Pequeno
Paraíso) que será realizado na quadra de
esportes da escola Tubarão, no dia 19 de
dezembro a partir das 19 horas.
DISPONIBILIDADES MINIMAS DE
EQUIPAMENTOS:
►02-Arranjos de flores artificiais, nas cores
rosa e branca;
►01- Arco de balão para entrada, modelo
jardim com no mínimo 3m comprimentos
por 2,5 de altura;
►01- Arco de balão para painel nas cores
verde escuro e verde claro, com no
mínimo 6 metros de comprimento por
2,60m de altura;

Serv.

QUANT.

01

VALOR
UNITARIO

6.020,00
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►02- Poltrona com um assento, nas cores:
verde tiffany ou bege;
►01- Caminho de balões para o corredor,
modelo jardim, com no mínimo 36 metros
de comprimentos;
►70- Capas de cadeiras na cor branca,
para cadeiras sem braços;
►210- Cadeiras sem braço de plástico na
cor branca;
►06- Cubo base de mesa, rústico liso;
►02- Estantes modelos escada para
lembrancinhas, tamanho G;
►10- Folhagem Era Smilax, medindo
2,5m/c;
►04- Gaiola decorativa em ferro tamanho
G;
►01- Kit de bonecas Princesas Fadas,
contendo no mínimo 14 peças;
►01- Kit de Borboletas, contendo no
mínimo 20 peças em diversos tamanhos;
►01- Kit de regador decorativo de metal
contendo no mínimo 4 peças, tamanho P,
com arranjos de flores artificiais;
►06- Luminárias japonesas, em diversos
tamanhos;
►01- Tapete grama sintético verde
medindo no mínimo 4m/c x 2,5m/l;
►01- Tapete passarela cor marrom com
comprimento de 20m/c x 1,40 m/l;
►01- Painel de folhas modelo Muro Inglês
com no mínimo 2,60m de comprimento
por 2,60m de altura;
►01- Painel de Tecido voal na cor branca
com no mínimo 4,00m de comprimento pó
2,60m de altura, com luzes de led;
►01- Pergolado em madeira, medindo no
mínimo 4 m de comprimento e 2,5m de
altura;
►08- Samambaias naturais grandes
acondicionadas em vasos;
►02- Vasos grandes para arranjos florais;
Da Execução:
A contratada será responsável pelo
transporte, montagem, ornamentação e
desmontagem da estrutura.
Total >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

* Conforme quadro de lista com a média de valores pré-cotados.

3. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO:
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R$ 6.020,00
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Justificamos que tal contratação se faz necessária, tendo em vista atender as necessidades do evento da
formatura do Pré II, onde 70 alunos estarão participando do evento no qual terá a participação da
comunidade em geral e em especial dos pais, pois será uma data muito especial na vida escolar dos alunos
da Escola Pequeno Paraíso.

4. DO VALOR:
a) O valor global estimado desta contratação/aquisição é de R$ 6.020,00 (Seis mil e vinte reais), de acordo
com pesquisa de preços realizada junto ao comercio local;

5. DA FISCALIZAÇÃO:
Na forma do que dispõe a Lei 8.666/93, a fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esportes e Turismo Clerea Soares da Silva Valadares, competindo à mesma à
verificação da perfeita execução dos serviços inerentes a este.
6. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO:
a) Executar os serviços, objeto deste a partir da emissão da ordem de serviços emitida pela
Secretaria Municipal de Educação;
b) O serviço deverá ser realizado exclusivamente pela contratada;
c) O serviço discriminado neste Termo de Referência/Projeto Básico deverá ser iniciado
imediatamente após o recebimento da ordem de execução de serviço e/ou empenho;
d) A Secretaria Municipal de Educação de Vale do Paraíso - RO poderá a qualquer momento
efetuar análise do serviço entregue, quanto à qualidade ou outro;
e) A Nota Fiscal não aprovada será devolvida à empresa para as necessárias correções, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem
anterior, a partir da data de sua reapresentação.
f) O Pagamento será efetuado em até 30 dias, após a realização dos serviços.
7. DOS DIREITOS:
7.1. São direitos da Contratante:
a) Recusar os serviços, quando não obedecidas ás cláusulas, condições ou critérios adotados;
b) Requisitar informações de cunho técnico, operacionais ou trabalhísticos á contratada;
c) Impor as penalidades previstas, inclusive a rescisão;
d) reter o pagamento, quando não executado em conformidade com o ajustado;
e) reconhecer os direitos administrativo contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 da Lei 8.666/93
7.2. São direitos da Contratada:
a) Ser previamente comunicado dos fatos que suspendam a execução dos serviços;
b) Receber pagamento na forma prevista neste projeto básico;
c) Solicitar informações sobre a continuidade dos serviços do objeto quando as circunstâncias o
exigirem.
8. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES:
8.1. Da CONTRATADA:

a) Executar os serviços de acordo com os prazos estabelecidos, e com as demais indicações
apontadas neste projeto;
b) Manter, durante toda a execução do projeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e ou a terceiros provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos,
envolvidos na execução do projeto;
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d) Submeter- se á fiscalização da Secretaria Interveniente ou por quem for designado, que
acompanhará a realização dos serviços, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo
interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactadas;
e) Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, conforme legislação vigente
f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as normas
da Secretaria interveniente;
g) Manter durante toda a execução do projeto, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, e às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre que exigidos;
h) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições
legais que regem a execução do objeto serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo, se for o
caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
i) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
j) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei federal nº 8.666/93 e demais legislações
pertinentes.
8.2 Da CONTRATANTE:
a) Exercer a fiscalização da execução do objeto;
b) Notificar, formal e tempestivamente a contratada sobre irregularidades observadas nos serviços;
c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto;
d) Efetuar o pagamento á contratada de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste
Projeto.

9. PROGRAMAÇÃO:
TABELA PROGRAMAÇÃO
5- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Funcional:
12.365.1006/2020
Elemento:
33.90.39.99
Ficha:
159
PRÓPRIO

Fonte de Recurso:
10. DO PAGAMENTO
a)
O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa,
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu
prazo de validade renovada a cada vencimento;
b)
O pagamento será realizado preferencialmente mediante ordem bancária, no prazo de até 30
(trinta) dias úteis, contados da data de protocolização e aceitação pelo Contratante da Nota Fiscal,
que deverá ser devidamente certificada pelo representante da Secretaria interveniente, pelo
almoxarifado, o qual encaminhara para o pagamento, que poderá ser por meio de ordem bancaria,
creditada na conta corrente da CONTRATADA, em conforme a Lei nº4.320, de 1964;
c)
Para a efetivação do pagamento das faturas exigir-se-á, no que lhe couber, o comprovante do
recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e apresentação do GRPS junto a
CONTRATANTE.
Av. Paraíso2601 – Setor 01 – Vale do Paraiso/RO – CEP: 76.923-000
Fone: (69) 3464 – 1005/1462 – E-mail: cpl.net@outlook.com

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO
Lei de Criação nº 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação – CPL

1-671/19

11. DAS PENALIDADES
a) A empresa CONTRATADA que deixar de cumprir o termo deste projeto, deixar de entregar
documentações exigida para o certame ou apresentar, para o mesmo fim, documentação falsa, fizer
declaração falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantivera proposta, falhar
ou fraudar na execução desta aquisição, comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal
poderá ficar impedido de licitar e contratar com a Administração Publica Municipal, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos , garantida a ampla defesa, e sem prejuízo das sanções previstas neste projeto e
das demais cominações legais.
b) A inexecução do Projeto, inclusive por atraso injustificado na execução do Projeto ou
instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a
multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
c) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla
defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Secretaria
Interveniente ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
12. DO RECEBIMENTO
12.1 Os serviços serão recebidos DEFINITIVAMENTE após a verificação de que possuem todas as
características consignadas na especificação definida neste Projeto;
12.2 Após o recebimento do objeto conforme prazos descritos neste Projeto, na nota fiscal serão
atestada e encaminhada para pagamento;
12.3 A licitante adjudicatária se obriga ainda a cumprir e fazer cumprir todos os compromissos
assumidos em decorrência da participação neste certame;
13. GARANTIA
13.1 Os serviços contratados deverão atender as especificações técnicas, atendendo as condições
mínimas de qualidade exigidas pela contratante, contados da data de emissão da Nota Fiscal.
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quaisquer informações ou dúvidas decorrentes de interpretação desse Projeto Básico, poderão ser
esclarecidas junto a Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Paraíso, n.º 2601, Setor
01, na cidade de Vale do Paraíso - RO, telefone (69) 3464 1005 no horário de expediente (07:00 às
13:00 horas).
15. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA
Elaborador
Secretaria Interveniente
(Secretaria Municipal de Educação – SEMECE)

Vale do Paraíso – RO, 02 de setembro de 2019.
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________________________________________________
Clerea Soares da Silva Valadares
Secretaria Mun. de Educação
Port. nº. 5190

Aprovo o presente Termo de Referência
Em _____/_____/______.
______________________
Prefeito Municipal
Charles Luis Pinheiro Gomes
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ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA
Modelo de Declaração de Responsabilidade
(Papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO
DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º _______/SEMECE/2019 que
somos assistência técnica autorizada ou parceiro autorizado do fabricante do(s) equipamento(s) ofertado(s) e estamos
aptos a comercializar os produtos e serviços objetos desse certame, e que, à época da assinatura do Termo Contratual,
teremos estrutura técnica adequada ou indicaremos razão social, telefone, endereço e pessoa para contato de empresa
terceirizada com estrutura técnica adequada para prestar os serviços de garantia e suporte técnico relativos ao período
de vigência contratual.
Caso indiquemos empresa terceirizada para prestar os serviços de assistência técnica e caso
empresa indicada deixe de atender às solicitações efetuadas pela SEMECE, durante o período de suporte mencionado
em nossa proposta comercial, nos responsabilizamos pelo suporte total e integral do produto oferecido.

Descrição resumida dos produtos

Marca do produto

Modelo do produto

_(localidade)___, ____ de ________de 2019.

____________________________________________________________
(Assinatura do representante legal da empresa licitante com indicação do nome completo, cargo,
endereço, fax e telefone de contato)
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ANEXO B – TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA LOCAL DE INSTALAÇÃO
(deverá ser emitido em papel timbrado da licitante)

Em cumprimento do disposto no art. 30, inc. III, da Lei nº. 8.666/93, ATESTO que a empresa,
_______________________________________ ,CNPJ nº. ______________________________________, sediada em
_____________________________________________________,

por

intermédio

de

seu

representante,

Sr(a)_______________________________________________, RG nº _____________________________________e
CPF nº._____________________________
a) Efetuou visita aos locais, onde serão instalados os equipamentos e executados os serviços referentes ao Pregão
Eletrônico 31/CPL/2019 do Processo administrativo nº 1-671/SEMECE/2019.
b) Tomou conhecimento das dificuldades que os serviços possam oferecer para sua perfeita execução.
c) Levantou o quantitativo do material necessário para a completa execução/instalação dos equipamentos/serviços
solicitados de acordo com todas as especificações deste documento.
Vale do Paraíso - RO, _____ de ___________ de 2019.

_________________________________________
Nome / matrícula / assinatura do servidor

De acordo,
__________________________________________
Representante

 A licitante poderá declinar da visita técnica, porem devera emitir Declaração de que se absteve
de realizá-la, assumindo completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas
decorrentes do desconhecimento da realidade das escolas, em razão de sua não realização.
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO – ELABORADA PELA SEMECE
MINUTA DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO, ESTADO DE RONDÔNIA
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.786.990/0001-55 com sede em Vale do Paraíso, doravante
denominada de CONTRATANTE, no presente ato representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
Sr. Charles Luís Pinheiro Gomes, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF/MF nº
**** e portador da Cédula de Identidade RG nº ****, e doravante denominada CONTRATANTE, e
A empresa *****, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
******, com sede na ******, na cidade de ******, representada por ******, ******, ******,
******, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº *****, portador da Cédula de Identidade RG nº
******, residente e domiciliado na ********, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente instrumento, regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 de 21/06/1993, e posteriores
alterações, de conformidade com o Pregão Eletrônico nº *****, constante do processo nº /2019 nas
seguintes condições e cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA. DO AMPARO LEGAL: O respaldo jurídico do presente
Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal 8.666/93 com suas posteriores alterações,
amparando-se ainda, nos ditames da Lei Federal n. 8666/93 com suas posteriores alterações, nos
documentos anexos ao Pregão Eletrônico nº *****, nos termos da proposta constante do Processo
nº /2019 e naqueles que não contrariem o interesse público, nos preceitos de Direito Público e
supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.
CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO: Este Termo de Referencia tem como objetivo a contratação de
empresas especializadas na prestação de Serviços de Ornamentação de Ambiente para realização de
Evento (formatura de 70 alunos do Pré II da Escola Pequeno Paraíso) que será realizado na quadra de
esportes da Escola Tubarão no dia 19 de dezembro de 2019 a partir das 19h 00min. Ressaltamos que a
modalidade de licitação seja realizada na forma pregão eletrônico regional (Ouro Preto do Oeste - RO,
Jarú e Ji-Paraná) por se tratar de uma contratação de pequeno porte. Abrangendo os seguintes serviços:
Menor
Descrição

UND

Quant.

Valor total
Valor

OBJETO:
Serviços de ornamentação de ambiente para
realização de evento (formatura de 70 alunos do
Pré II da escola CEI Pequeno Paraíso) que será
realizado na quadra de esportes da escola Tubarão,
no dia 19 de dezembro a partir das 19 horas.
DISPONIBILIDADES MÍNIMAS DE EQUIPAMENTOS:

► 02-Arranjos de flores artificiais, nas cores
rosa e branca;
► 01- Arco de balão para entrada, modelo
jardim com no mínimo 3m comprimentos por
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2,5 de altura;
►01- Arco de balão para painel nas cores verde
escuro e verde claro, com no mínimo 6 metros
de comprimento por 2,60m de altura;
►02- Poltrona com um assento, nas cores:
verde tiffany ou bege;
►01- Caminho de balões para o corredor,
modelo jardim, com no mínimo 36 metros de
comprimentos;
► 70- Capas de cadeiras na cor branca, para
cadeiras sem braços;
Serv.
► 210- Cadeiras sem braço de plástico na cor
branca;
► 06- Cubo base de mesa, rústico liso;
►02Estantes
modelos
escada
para
lembrancinhas, tamanho G;
►10- Folhagem Era Smilax, medindo 2,5m/c;
►04- Gaiola decorativa em ferro tamanho G;
►01- Kit de bonecas Princesas Fadas, contendo
no mínimo 14 peças;
►01- Kit de Borboletas, contendo no mínimo
20 peças em diversos tamanhos;
►01- Kit de regador decorativo de metal
contendo no mínimo 4 peças, tamanho P, com
arranjos de flores artificiais;
► 06- Luminárias japonesas, em diversos
tamanhos;
►01- Tapete grama sintético verde medindo no
mínimo 4m/c x 2,5m/l;
►01- Tapete passarela cor marrom com
comprimento de 20m/c x 1,40 m/l;
►01- Painel de folhas modelo Muro Inglês com
no mínimo 2,60m de comprimento por 2,60m de
altura;
►01- Painel de Tecido voal na cor branca com
no mínimo 4,00m de comprimento pó 2,60m de
altura, com luzes de led;
►01- Pergolado em madeira, medindo no
mínimo 4 m de comprimento e 2,5m de altura;
►08Samambaias
naturais
grandes
acondicionadas em vasos;
►02- Vasos grandes para arranjos florais;
Da Execução:
A contratada será responsável pelo transporte,
montagem, ornamentação e desmontagem da
estrutura.
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01

Total R$ ***********

*********
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CLÁUSULA TERCEIRA. DO VALOR: O preço global do presente contrato é de R$ *****
(*******) no qual já se encontram incluídas todas as despesas especificadas na proposta da
CONTRATADA.
O valor global estimado desta contratação/aquisição é de R$ ******** (*******), de acordo
com pesquisa de preços realizada junto ao comercio local;
CLÁUSULA QUARTA. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
a) Executar os serviços, objeto deste a partir da emissão da ordem de serviços emitida pela
Secretaria Municipal de Educação;
b) O serviço deverá ser realizado exclusivamente pela contratada;
c) O serviço discriminado neste Termo de Referência/Projeto Básico deverá ser iniciado
imediatamente após o recebimento da ordem de execução de serviço e/ou empenho;
d) A Secretaria Municipal de Educação de Vale do Paraíso - RO poderá a qualquer momento
efetuar análise do serviço entregue, quanto à qualidade ou outro;
e) A Nota Fiscal não aprovada será devolvida à empresa para as necessárias correções, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem
anterior, a partir da data de sua reapresentação.
f) O Pagamento será efetuado em até 30 dias, após a realização dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente contrato
terá
vigência de 30 (trinta) dias, contados da sua publicação.
CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO:
b)
O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa,
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu
prazo de validade renovada a cada vencimento;
b)
O pagamento será realizado preferencialmente mediante ordem bancária, no prazo de até 30
(trinta) dias úteis, contados da data de protocolização e aceitação pelo Contratante da Nota Fiscal,
que deverá ser devidamente certificada pelo representante da Secretaria interveniente, pelo
almoxarifado, o qual encaminhara para o pagamento, que poderá ser por meio de ordem bancaria,
creditada na conta corrente da CONTRATADA, em conforme a Lei nº4.320, de 1964;
c)
Para a efetivação do pagamento das faturas exigir-se-á, no que lhe couber, o comprovante do
recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e apresentação do GRPS junto a
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa com a
execução da presente Contrato correrá, no presente exercício, por conta da seguinte previsão de
dotação orçamentária:
PROGRAMAÇÃO:
TABELA PROGRAMAÇÃO
5- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Funcional:
12.365.1006/2020
Elemento:
33.90.39.99
Ficha:
159
PRÓPRIO

Fonte de Recurso:
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES: Constitui obrigações das partes:
a) Executar os serviços de acordo com os prazos estabelecidos, e com as demais indicações
apontadas neste projeto;
b) Manter, durante toda a execução do projeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
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c) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e ou a terceiros provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos,
envolvidos na execução do projeto;
d) Submeter- se á fiscalização da Secretaria Interveniente ou por quem for designado, que
acompanhará a realização dos serviços, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo
interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactadas;
e) Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, conforme legislação vigente
f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as normas
da Secretaria interveniente;
g) Manter durante toda a execução do projeto, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, e às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre que exigidos;
h) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições
legais que regem a execução do objeto serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo, se for o
caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
i) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
j) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei federal nº 8.666/93 e demais legislações
pertinentes.
Da CONTRATANTE:
a) Exercer a fiscalização da execução do objeto;
b) Notificar, formal e tempestivamente a contratada sobre irregularidades observadas nos serviços;
c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto;
d) Efetuar o pagamento á contratada de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste
Projeto.

CLÁUSULA NONA- DO RECEBIMENTO:
a) Os serviços serão recebidos DEFINITIVAMENTE apos a verificação de que possuem todas as
características consignadas na especificação definida neste Projeto;
b) Apos o recebimento do objeto conforme prazos descritos neste Termo, na nota fiscal serão
atestada e encaminhada para pagamento;
c) A licitante adjudicatária se obriga ainda a cumprir e fazer cumprir todos os compromissos
assumidos em decorrência da participação neste certame;
CLÁUSULA DÉCIMA- DA GARANTIA:
11.1 Os serviços contratados deverão atender as especificações técnicas, atendendo as condições
mínimas de qualidade exigidas pela contratante, contados da data de emissão da Nota Fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES:
a) A empresa CONTRATADA que deixar de cumprir o termo deste projeto, deixar de entregar
documentações exigida para o certame ou apresentar, para o mesmo fim, documentação falsa, fizer
declaração falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantivera proposta, falhar
ou fraudar na execução desta aquisição, comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal
poderá ficar impedido de licitar e contratar com a Administração Publica Municipal, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos , garantida a ampla defesa, e sem prejuízo das sanções previstas neste projeto e
das demais cominações legais.
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b) A inexecução do Termo, inclusive por atraso injustificado na execução do Termo ou instrumento
equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de
mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
c) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a
ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Secretaria Interveniente ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do
contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE devidamente credenciado por
autoridade competente da mesma, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei
Federal nº 8.666/1993, sob pena de ser punido nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei 8.443/92.
§ 1º A CONTRATANTE deverá ser informada de quaisquer irregularidades por ventura levantadas
por seus representantes na execução do contrato, sendo a CONTRATADA responsável pelos danos
que possam advir da inexecução ou má execução, total ou parcial.
§ 2º A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto licitado, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS ALTERAÇÕES: O presente Contrato poderá
ser alterado nos casos previstos pelo disposto art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que
devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA-DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Das
decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão
temporária, multa e rescisão do Contrato.
Parágrafo único. O recurso será dirigido a autoridade superior, por escrito, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente,
devendo neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido
unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da
Lei Federal nº 8.666/1993, e amigavelmente nos termos do art. 79, inciso II, combinado com o art.
78 da mesma Lei, garantindo-se a ampla defesa e considerando-se especialmente as seguintes
hipóteses:
I - não cumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II - cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, prazos ou projetos;
III - lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a considerar a impossibilidade da
execução do fornecimento nos prazos estipulados;
IV - atraso injustificado no início da entrega dos bens.
V - subcontratação total do seu objeto, ou a parcial quando não autorizada pela Administração, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, que não serão admitidas durante a vigência do contrato;
VI - decretação da falência, concordata da firma ou a insolvência civil de qualquer de seus sócios;
VII - dissolução da sociedade;
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- alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
IX - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade administrativa e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;
X - ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
Parágrafo único. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:
I - a tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará,
de forma alguma, em alteração contratual;
II - é vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento dos produtos
adquiridos sem a anuência da CONTRATANTE, nos limites estabelecidos no art. 72 da Lei Federal
8.666/1993, sob pena de rescisão contratual nos termos do art. 78, inc. VI da mesma Lei.
III - integram o presente CONTRATO como se aqui transcritos, os documentos a seguir
especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:
Quaisquer informações ou dúvidas decorrentes de interpretação desse Termo de Referencia poderão
ser esclarecidas junto a Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Paraíso, n.º 2601,
Setor 01, na cidade de Vale do Paraíso - RO, telefone (69) 3464 1005 no horário de expediente
(07:00 às 13:00 horas).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE
providenciará a publicação do extrato deste contrato, em respeito ao Princípio da Publicidade dos
Atos Administrativos e para que atinja a eficácia desejada.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Ouro
Preto Do Oeste, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme na presença de duas testemunhas,
para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
Vale do Paraíso – RO, 02 de setembro de 2019.

_______________________________________________
Charles Luís Pinheiro Gomes
Prefeito Municipal

______________________________________________
Contratada

____________________________________________________
Interveniente
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/CPL/2019
PROCESSO Nº 1-671/SEMECE/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Objetivo a Prestação de Serviços de Ornamentação de Ambiente para realização de Evento
(formatura de 70 alunos do Pré II da Escola Pequeno Paraíso) que será realizado na quadra de esportes
da Escola Tubarão no dia 19 de dezembro de 2019 a partir das 19h 00min, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo – SEMECE, de acordo com as condições e
especificações relacionadas neste termo.

VALOR MÁXIMO A SER LICITADO: R$ 6.020,00 (Seis Mil e Vinte Reais)
LISTAGEM DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Procuração representante legal
CNPJ
Alvará
Doc. Identificação
Contr. social, requer. empresário
SINTEGRA
Certidão negativa Federal
Certidão negativa Estadual
Certidão negativa Municipal
Regularidade FGTS
Negativa falência concordata
Negativa trabalhista
Declaração unificada habilitação
Declaração ME-EPP
Qualificação técnica
PROPOSTA FINAL
SITUAÇÃO LICITANTE:
H=Habilitado
I=Inabilitado
S=sim N=não V=vencida X=não aceito A=emitido após data de abertura do certame -=não solicitado
Após análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa ............................ME CNPJ nº
................................., a mesma foi dada como HABILITDA, por apresentar toda a documentação de habilitação em
conformidade com instrumento convocatório.

Eliandra Vitória da Silva
Pregoeiro Interino
Dec. nº 5928 de 20.05.2019
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