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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/CPL/2020

Participação exclusiva para 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 6312 de 06 de Março de 2020, nomeia o Pregoeiro e equipe de apoio que torna público e a quem possa
interessar que, se encontra instaurada a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, o qual reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº 3.555/00, da Lei Federal n.° 10.520/02, 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,
Decreto Federal 7892/13 e ainda pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, e do disposto no referente
edital.

PROCESSO Nº 1-734/CGSRP/2020
TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13.11.2020 às 09:00. hs (Nove) Hora local.
OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, SEMOSP, SEMECE,
SEMSAU, serão distribuídos conforme SMS 583/SEMOSP/20, SMS 582/SEMECE/20, SMS
581/SEMSAU/20 de acordo com especificações, quantidade e local de entrega relacionado neste
termo de Referência.
VALOR MÁXIMO A SER LICITADO: R$ 469.181,07 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Sete
Centavos).
Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á disposição dos interessados no site
http://transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br, ou 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. Para maiores informações através do telefone
(69) 3464-1462 ou 3464-1005 ou e-mail: cpl.net@outlook.com.

Vale do Paraíso – RO, 21 de Outubro de 2020.

ELIANDRA VITÓRIA DA SIVA
Pregoeiro Interino
Dec. nº 6312 de 06 de Março

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO
CNPJ: 63.786.990/0001-55
End: Av. Paraíso, 2601 – Setor 01 - 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

EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Participação exclusiva para MEI, ME e EPP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº08/CPL/2020
PROCESSO Nº 1-734/CGSRP/2020
TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO.
OBJETO: OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para suprir as necessidades das Secretarias Municipais,
SEMOSP, SEMECE, SEMSAU, serão distribuídos conforme SMS 583/SEMOSP/20, SMS
582/SEMECE/20, SMS 581/SEMSAU/20 de acordo com especificações, quantidade e local de
entrega relacionado neste termo de Referência.
VALOR MÁXIMO A SER LICITADO: R$ 469.181,07 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Sete
Centavos).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13.11. 2020 às 09:00 hs (Nove) Hora local.
PREAMBULO
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 PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, o qual reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº 3.555/00, da Lei Federal n.° 10.520/02, 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,
Decreto Federal 7892/13 e ainda pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, e do disposto no referente
edital..
INFORMAÇÕES: Pelo telefone (69)3464-1005/1193/1462, e-mail, cpl.net@outlook.com,
RETIRADA DO EDITAL: O edital poderá ser retirado na integra no site http://transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br, ou
retirado na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso mediante a entrega de pen drive para up load do
arquivo, nos horários e dias de expediente de segunda a sexta feira.
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será remarcada através de publicação nos meios de comunicação pertinentes.
 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 e já aprovadas no Termo de Referencia e Minuta de contrato;
 A elaboração da Minuta da Ata de Registro de Preços, Minuta de Contrato e do Termo de Referencia contendo
as especificações técnicas dos produtos, os quantitativos, condições, locais de entrega e demais clausulas,
assim como a media de valores obtidos na pesquisa de preço é de inteira responsabilidade do setor solicitante
cabendo ao mesmo responder pela legalidade, impessoalidade e veracidade de seus atos, ou por qualquer
irregularidade futuras decorrente da má elaboração dos mesmos, inclusive quanto das exigência e
especificações dos produtos caso as mesma possam estar direcionando a alguma marca/fornecedor ou
restringindo a própria competição, uma vez que esta CPL não tem pessoal qualificado com conhecimento
técnico para estar arbitrando sobre as especificações/qualificações técnicas dos produtos elaborados pelo
requisitante (CGSRP). Cabendo a esta CPL apenas licitar o objeto nas condições estabelecidas, aprovadas e
já autorizadas no Termo de Referencia.
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 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).
1.

OBJETIVO DA LICITAÇÃO

A presente licitação tem como objetivo a Formação de registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para suprir as necessidades das Secretarias Municipais,
SEMOSP, SEMECE, SEMSAU, serão distribuídos conforme SMS 583/SEMOSP/20, SMS
582/SEMECE/20, SMS 581/SEMSAU/20 de acordo com especificações, quantidade e local de
entrega relacionado neste termo de Referência.
2.
2.1

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS.
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;
2.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência e/ou Assessoria
Jurídica, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
2.3 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;
2.4 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.
2.5 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e as informações
adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, deverão ser enviados ao Pregoeiro no prazo
de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, no horário das 07h00min às
13h00min, manifestando-se exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail cpl.net@outlook.com,
devendo o licitante mencionar o número do Pregão, o ano e o número do processo licitatório.
2.6 As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período
de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, serão
formalizadas na forma de adendos modificadores, erratas ou adendos esclarecedores, às licitantes.
2.6.1 ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo informações que impliquem em
alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, publicado com prorrogação da Sessão de Abertura,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, conforme determina o disposto no Artigo 21 §4º da Lei 8.666/93.
2.6.2 ERRATA E NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, contendo informações
meramente esclarecedoras, ou correções formais do instrumento convocatório que não causem alteração na
formulação das propostas, sem necessidade, portanto, de reabertura do prazo inicialmente estabelecido.
2.7 As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através de e-mail fornecido pelos
requisitantes, ficando a Licitante obrigada a acessá-lo para obtenção das informações, e ainda, será divulgado
pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, quando se tratar de adendo modificador;
3.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1.

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
Individual (MEI), conforme disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.
Somente poderão participar deste PREGÃO, os interessados, cujo objetivo social seja pertinente e compatível
ao objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e
seus anexos, e da legislação a ele correlata, inclusive quanto a documentação;
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93.

3.2.
3.3.
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

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.
Todo e qualquer documento necessários para o credenciamento e habilitação que for apresentado
através de cópia do original devera estar “autenticado” sob pena de inabilitação.
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 abertura do certame.
Em hipótese alguma o pregoeiro autenticara documentos e nem concedera prazo para autenticação após
a abertura do certame.

3.8. Não poderão concorrer neste Pregão Presencial
3.8.1 Não poderão participar as empresas que:
a) Estrangeiras que não funcionem no País;
b) Constituída em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si;
c) Que possuam sócios comuns a outra(s) empresa(s) que esteja(m) participando deste certame (Acórdão TCU
2136/06, 1ª Câmara);
d) 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.
e) As que possuam ramo de atividade registrado no ato constitutivo incompatível com o objeto desta licitação;
3.8.2 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;
a) 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.
b) O disposto no subitem anterior aplica-se aos pregoeiros e Equipe de Apoio;
3.8.3 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;
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.

CREDENCIAMENTO

5.1

O representante legal de cada licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste edital, apresentar-se ao
Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste PREGÃO PRESENCIAL, munido dos
documentos abaixo relacionados que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos
envelopes Proposta e Documentação relativa a este PREGÃO PRESENCIAL.
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5.2
5.3

No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a DECLARAÇÃO de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e os envelopes, em separado, dos envelopes da Proposta de Preços e da Documentação de
habilitação.
Para o credenciamento será exigido e deverá constar fora dos envelopes de documentação de habilitação e
proposta de preço:
a) A Cédula de Identidade (RG) do representante, ou outro equivalente; (copia autenticada).
b) Declaração de Habilitação e aceitação (anexo III) (declaração de que tem conhecimento e aceita
plenamente e de maneira irretratável os termos e as condições estabelecidas no edital, bem como de seus
anexos).
c) Declaração de ME/EPP devidamente assinada. (anexo IV). (Declaração sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas de lei, ser 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).
d) Referencial de Credenciamento (anexo V), (Onde constem seus poderes para formular ofertas e lances
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, sendo que a
não obediência a este disposto enseja em NÃO participação do presente procedimento licitatório, na fase
de lances verbais conforme o Art 4º, VI da Lei n. 10.520/02), ou;
e) Procuração, Contrato Social ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa manifestar-se em nome da empresa em qualquer fase deste PREGÃO PRESENCIAL,
caso seus poderes não estejam expressos no Estatuto ou Contrato Social. (copia autenticada).

5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

A falta ou incorreção dos documentos credencial não inabilitará a licitante, mas impedira seu representante de se
manifestar nas demais fazes da licitação;
O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da
fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes de Proposta ou Documentação relativos a
este PREGÃO PRESENCIAL, caso em que a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do MENOR PREÇO
UNITÁRIO.
Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um Licitante.
Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;
A licitante que não enviar à sessão o seu representante legal ficara impedida de participar da fase competitiva do
PREGÃO, isto e, não poderá participar das fases livres, como também ficará impedida de interpor recursos
administrativos.
Para as empresas que apresentarem o Contrato Social no credenciamento, ficara dispensada de reapresentar
os mesmos na Habilitação, assim como RG caso o representante seja o próprio dono da empresa.

6.

DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇO

6.1

A proposta deverá ser apresentada em envelope opaco, fechado de forma indevassável, com as identificações
da empresa/CNPJ ou o carimbo do CNPJ, e com assinatura, juntamente com os seguintes dizeres:

Envelope N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO;
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL N° 08/CPL/2020.
PROCESSO nº 1-734/CGSRP/2020.
DATA ABERTURA: 13.11.2020.
“Abertura: “09hs00min”.
Obs: os envelopes sem identificação da empresa e sem assinatura ou que omitir os dados mínimos acima descritos,
não serão aceitos pelo pregoeiro.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

6.15

6.16

A proposta de preços (envelope n° 01) deverá ser preenchida por MEIO ELETRÔNICO, sem alternativas,
emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal da licitante, devendo constar, nome do banco, agência e o número da conta bancária, para
efeito de crédito de pagamento das obrigações, bem como número do C.N.P.J. e endereço completo.
A proposta de preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, conforme formulário de proposta,
ANEXO II e seus respectivos itens, deste Edital, contendo todas as informações ali descritas na mesma ordem,
e dela ainda, deve constar:
a. 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. 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;
b. Devera constar obrigatoriamente na proposta de preço, as características técnicas dos serviços ofertados,
de forma que as informações possibilitem a visualização e avaliação dos mesmos na forma descrita no
ANEXO II.
c. Será desclassificada a proposta que omitir esses dados ou a eles acrescentar expressões como
“referência”, ou “similar”, ou “conforme nossa disponibilidade de estoque” e “sob consulta”;
d. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação.
Os preços serão de acordo com os valores vigentes no mercado, na data de apresentação das propostas, e
neles deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, tarifas, seguros, fretes e
quaisquer outras despesas inerentes à entrega do bem decorrente da garantia. Quando não incorporados aos
preços ofertados significará que já estão inclusos aos mesmos.
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com fornecimento do objeto.
Deverá ser especificado o prazo de validade da proposta, que deverá ser igual ou superior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data prevista para abertura da proposta.
a. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito
para efeito de julgamento.
A licitante vencedora deste certame deverá estar apta a entregar os produtos e/ou executar os serviços
conforme prazos descritos no Termo de Referência.
Não serão admitidas mais de uma cotação para o mesmo item por cada licitante.
Não se considerará qualquer oferta de vantagens não previstas na proposta, nem vantagens baseados nas
ofertas das demais licitantes, exceto o preço, nos termos definidos no item 6 deste edital.
Uma vez abertas propostas, não será admitida retificação que importe modificação dos termos originais ou das
condições estipuladas, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações
essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro.
O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Administração Municipal
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
Serão também rejeitadas, propostas que contenham condições que contrariem as exigências do presente
Pregão;
Empresas que cancelarem itens de sua proposta injustificadamente ou com intuito de favorecer outros
fornecedores, terá sua proposta desclassificada, e será inabilitada na licitação;
Todos os custos diretos ou indiretos que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação
devem estar inclusos nos preços cotados, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas,
fretes, seguros, embalagens, transporte, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e
demais encargos.
Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, ainda que este edital não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração, conforme estabelece o art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
A apresentação de proposta de preços ou documentação para este Pregão importa conhecimento total e
aceitação plena das condições fixadas neste edital.
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7.

JULGAMENTO

7.1

A presente licitação é do tipo “Menor Preço UNITÁRIO”, conforme disposto no art. 4º, inciso X, da Lei nº.
10.520, de 17 de julho de 2002.
Neste Pregão, do tipo menor preço, será declarada a proposta mais vantajosa aquela que preencher os
requisitos de adequabilidade ao objeto da contratação, observando os parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condições definidas neste edital, inclusive o preço, segundo a ordem de classificação
alcançada após a fase de lances.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos estabelecidos no ANEXO I e II, deste edital, devendo ser classificadas para a
etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses
requisitos.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
após a fase de lances e negociação.
A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances
verbais.
Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão
tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
Caso o Pregoeiro após avaliação nos preços aplicados no Certame constate que os valores apresentados pela
empresa são consideráveis inexequíveis esta terá um prazo de 24 (vinte e quatro horas) após encerramento da
sessão para provar através de documentos que o seu preço é exequível e que pode ser contratado pela
Prefeitura Municipal.

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

8.

DA ETAPA DE LANCES VERBAIS

8.1

Analisadas as propostas que atendam plenamente os requisitos do edital, o Pregoeiro classificará a licitante
autora da proposta do Menor Preço UNITÁRIO e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e
superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao Menor Preço UNITÁRIO ofertado, dispostos em ordem
crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.
Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, de acordo com o critério definido na alínea
anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços, quaisquer que sejam os valores
ofertados, dispostos em ordem crescente para que os representantes legais das licitantes participem da etapa
de lances verbais.
Classificadas as propostas na forma do item acima, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro
convidará individualmente os representantes legais das licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a começar pela licitante detentora da proposta de maior preço, e as demais, pela
ordem decrescente de preços ofertados.
O Pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a critério desde que os lances finais sejam satisfatórios, em
relação a média de preço apresentada no processo, visando assim a economia para o município.
O licitante oferecerá lance verbal sobre o preço UNITÁRIO da proposta de preços.
O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ficará excluído dessa
etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas.
Concluída a etapa de lances verbais, a classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços.
Será considerada como mais vantajosa para a Prefeitura à oferta de Menor Preço UNITÁRIO, proposto e aceito,
obtido na forma da condição anterior.
Aceita a proposta de Menor Preço UNITÁRIO, será aberto o envelope Documentação, contendo os documentos
de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de menor preço UNITÁRIO no
sentido de que seja obtido melhor preço:
a) se não houver lances verbais e o menor preço UNITÁRIO, estiver em desacordo com o estimado pela
Administração da Prefeitura;

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
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8.11
8.12
8.13
8.14

b) se não for aceita a proposta escrita de menor preço UNITÁRIO;
c) se a licitante detentora do Menor Preço UNITÁRIO desatender às exigências habilitatórias.
Na ocorrência da situação prevista no subitem anterior - c, será examinada a oferta seguinte e sua
aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições deste edital.
Na hipótese da alínea anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
melhor preço.
Verificado que a proposta de menor preço UNITÁRIO atende às exigências fixadas neste edital, quanto à
proposta e à habilitação, será o respectivo licitante declarado vencedor.
O Pregoeiro é reservado o direito de efetuar o cálculo do novo valor total das propostas de preços, com base no
preço unitário relativo ao menor lance, após a conclusão da fase de lances.

9.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

9.1

Excluída a hipótese do empate ficto e no caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas,
classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para o qual
todas as licitantes serão convocadas, na forma do § 2º, do art. 45, da Lei 8.666/93.

10.

ENVELOPES DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

10.1

Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente na data de abertura do certame, e
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por
publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos neste edital.
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 apresentação a esta
Comissão Permanente de Licitação.
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope opaco, fechado de forma indevassável,
com as identificações da empresa/CNPJ ou o carimbo do CNPJ, e com assinatura, juntamente com os seguintes
dizeres:

10.2

10.3

Envelope N° 02 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO;
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL N° 08CPL/2020.
PROCESSO nº 1-734/CGSRP/2020.
DATA ABERTURA: 13.11.2020.
“Abertura: “09hs00min”.”.
Obs: os envelopes sem identificação da empresa/CNPJ e sem assinatura ou que omitir os dados mínimos acima
descritos, não serão aceitos pelo pregoeiro.
10.4 Após a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços à
Comissão, em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou permissão para a inclusão ou apresentação
de documentos ou informações que deveriam constar dos envelopes de habilitação ou propostas, exceto nos
casos previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitações, a critério da Administração, assim como às empresas
beneficiadas pela Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de
2014, no que tange à documentação de Regularidade Fiscal. A Comissão reserva a si, o direito de exigir em
qualquer época ou oportunidade, documentos ou informações complementares que julgar necessários ao
perfeito entendimento e comprovação das documentações apresentadas, além de proceder a diligências e
verificações na forma da Lei.
a) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar
147 de 07 de agosto de 2014, as microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, com alguma restrição, terão o
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b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

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, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
O disposto no item anterior – a. não suspende a licitação. A existência de restrição na documentação fiscal
de empresas beneficiadas, na forma da Lei complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147
de 07 de agosto de 2014, será registrada em Ata.
A Comissão de Licitação, no ato do exame das documentações apresentadas, considerará, além da absoluta
indispensabilidade da presença de todas as peças e dados exigidos, sem o que será a proponente de logo
inabilitado, ressalvadas as empresas beneficiadas pela Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, a suficiência das informações oferecidas, a autenticidade e a
validade dos documentos incluídos e a demonstração da Capacidade Jurídica, da Idoneidade Financeira e da
Regularidade Fiscal da ofertante, na conformidade dos indicadores definidos neste Edital.
Todo e qualquer documento necessários para a habilitação que for apresentado através de cópia do
original devera estar “autenticado” sob pena de inabilitação.
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 abertura do certame.
Em hipótese alguma o pregoeiro autenticara documentos e nem concedera prazo para autenticação
após a abertura do certame
Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e
seus anexos, a Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
Não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de pedido de documentos” em substituição aos documentos
requeridos neste edital.

10.5 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
a) Cédula de identificação dos sócios, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa, (cópia
autenticada).
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ); (emitida no corrente exercício);
c) 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.
d) Alvará de localização ou funcionamento referente ao exercício; cópia autenticada.
e) 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
atividade assim o exigir, cópia autenticada.;
Obs.: Se o fornecedor apresentar o instrumento contratual da empresa no credenciamento, fica
dispensado de reapresentar o mesmo nos documentos de habilitação.
10.6 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedidas na sede ou domicílio do licitante;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, expedidas na sede ou domicílio do licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta (Certidão quanto à Dívida Ativa da União e
Tributos Federais), inclusive 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.
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d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), (FGTS, conforme Lei
8.036/90);
 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.
10.7 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência/concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.
b) Certidão Negativa de pedido de Ações e execuções cíveis e fiscais, expedidos pelo Cartório distribuir da
sede da Licitante, e da filial, caso a participação seja através desta última, com data de expedição de 30
(trinta) dias anteriores à data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta ou em validade
especificada na mesma;
10.8

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA
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;

10.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Por tratar-se de contratação que não envolve maior complexidade, torna-se desproporcional o cumprimento
de requisitos muito elaborados. Portanto, na presente contratação as exigências limitam-se a comprovação
de regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômica financeira mediantes as devidas certidões negativas.
10.10 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 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 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
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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.
10.11 Obs.: A CPL estará 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
11.

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

11.1 A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final da sessão, com
registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de:
a) julgamento das propostas;
b) habilitação ou inabilitação da licitante;
c) outros atos e procedimentos.
11.2 A falta de manifestação IMEDIATA e MOTIVADA da intenção de interpor recurso, no momento da sessão deste
Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à
vencedora.
11.3 Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso contra decisões do Pregoeiro, caberá à
licitante a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata.
11.4 O recurso será recebido por memorial dirigido ao Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e estará disponível às
demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando suas contra-razões, no período de 3 (três) dias.
a) as licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso ficarão intimadas a fazê-lo desde a reunião de
realização deste Pregão;
b) será franqueada às licitantes, vista imediata dos autos, no endereço citado no preâmbulo deste edital;
c) o prazo de impugnação do recurso será contado do término do prazo do recorrente.
11.5 O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro, se acolhido, invalidará apenas os atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.6 O recurso e/ou contra recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade
12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto deste Pregão será adjudicado POR ITEM à (s) empresa (s), depois de atendidas as condições deste
edital.
12.2 O Pregoeiro encaminhará a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, o processo relativo a este Pregão,
devidamente instruído, depois de ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento
licitatório e à publicação da Ata do objeto com a licitante vencedora.
12.3 A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas:
a. Se não houver manifestação de nenhuma licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente
registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão, caso em que a adjudicação caberá o
Pregoeiro;
b. Se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou indeferimento do recurso
interposto e dado conhecimento do seu resultado, a adjudicação e a homologação caberão ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
12.4 Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento o seu resultado, haver
interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, a adjudicação e a homologação caberão ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal.
13.

DO TERMO DE COMPROMISSO COM ENTREGA DO OBJETO/CONTRATO
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13.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura do Município de Vale do Paraíso/RO através da
Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços - CGSRP, convocara os licitantes vencedores
para assinar a ATA de REGISTRO DE PREÇOS, que juntamente com a nota de empenho em favor da licitante
vencedora terá validade contratual conforme art. 62 Caput da Lei Federal 8.666/93, visando à execução do
objeto desta licitação nos termos que se segue neste edital independente de transcrição no ato contratual;
13.2 O PROPONENTE VENCEDOR deverá estar apto a fornecer os produtos no prazo estabelecido no termo de
referência/ATA, contados a partir da data de emissão da Nota de empenho;
13.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em cumprir com as condições e prazos estabelecidos no Termo
de referência/ATA, 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;
13.4 Havendo necessidade de modificação, aumento ou diminuição do quantitativo do contrato 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;
13.5 Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão o instrumento contratual firmado, independente de transcrição;
13.6 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; em conformidade com o § 1º do Art. 12 do Decreto Federal
nº 7.892/12.
13.7 Havendo necessidade de modificação, aumento ou diminuição do quantitativo dos contratos oriundos da Ata de
Registro de Preços, 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;
14. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
14.1 Os deveres e obrigações das partes será como definido pelo setor solicitantes e expresso no Termo de
Referencia/Minuta da Ata de Registro de Preços parte integrante deste edital;
15. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 As penalidades e sanções administrativas serão aplicadas as empresas participantes que descumprirem o
postulado neste edital, nas condições previstas no Termo de Referencia/Minuta de contrato anexos deste edital.
16.
3.1

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor a ser pago pelos serviços 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.
Os objetos desta licitação serão para atender as necessidades das Secretarias (SEMOSP, SEMECE,
SEMSAU), conforme quadro de detalhamento de despesa abaixo, com um valor médio previsto para a contratação
de R$ 469.181,07 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos).
TABELA PROGRAMAÇÃO

SEMOSP
TABELA DE PROGAMAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP.
Programação: 04.122.1003.2050.0000
Elemento: 3.3.90.30.00 Material Consumo
Ficha: ?
Fonte de Recurso: Próprio/ manutenção e funcionamento da SEMOSP
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SEMECE
TABELA DE PROGAMAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
SEMECE.
Programação: 12.361.1006/2014
Elemento: 33.90.30.99 Material de consumo
Ficha: 113
Fonte de Recurso: Próprio/ manutenção e funcionamento da SEMECE
SEMSAU
TABELA DE PROGAMAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMSAU
Programação: 10.301.1004/2032, 10.302.1004/2034, 10.305.1004/2037
Elemento: 33.90.30.00 / 44.90.52.00
Ficha: ?
Fonte de Recurso: Próprio/ manutenção e funcionamento da SEMSAU

17. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
17.1 A realização dos serviços deverá ser feita nos termos, condições e locais de entregas pré-determinados no
Termo de Referencia/ATA e em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93;
17.2 Os serviços serão recebidos DEFINITIVAMENTE após a verificação de que possuem todas as características
consignadas na especificação definida neste edital e ainda conforme Termo de Referência/ATA.
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/Minuta de contrato, 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;
18.3 O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses em conformidade com o
caput do art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/13.
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18.4 O prazo de vigência dos futuros contratos oriundos da ata de registro de preço terão sua validade a ser definida
de acordo com saldo empenhado e estimativa de consumo elaborada pela Secretaria solicitante.
19.

DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente durante o período contratual no valor correspondente aos serviços
executados, em até 10 (dez) dias, contados da data de 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 efeito de pagamento será exigida da Contratada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a atualização dos
seguintes documentos:
a. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n. º 8.036/90);
b. Certidão de regularidade com a fazenda Municipal, Estadual e Federal (conjunta), inclusive 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.;
c. Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.
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;
19.4 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
19.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
20.

DO REAJUSTE DE PREÇO

20.1. 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, Decreto federal 7.892/13 com prévia manifestação por
parte do contratado ou da contratante no caso de supressão nas condições pré-estabelecidas no Termo de
Referencia/ATA;
21.

GARANTIA/QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

21.1. A execução dos serviços deverá ser feita conforme cronograma elaborado pela solicitante e nas condições e
locais pré-determinados nos Termos de Referencia/Minuta da Ata de Registro de Preços;
21.2. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(m) se comprometer(em) pela perfeita qualidade dos serviços prestados,
assim como realizar os mesmos dentro das condições, critérios, prazo de garantia mínimas, conforme solicitados
nos Termos de Referência/Minuta da Ata de Registro de Preços, sob pena de advertência, multa e sanções nas
condições pré-estabelecidas neste edital;
22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso através da Comissão de Registro de Preços convocará o licitante
vencedor para assinar a Ata de registro de Preços - ARP (anexo deste Edital), o qual o fará no prazo de até 03
(três) dias úteis após sua convocação.
22.2. Quaisquer vantagens apresentadas pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, se pertinentes e aceitas
pela administração, poderão ser acrescentadas à contratação, passando a constituir-se uma obrigação para o
contratado.
22.3. Ao assinar a ARP, a empresa obriga-se a executar o objeto da licitação conforme condições previstas no Edital e
seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição, prevalecendo, no caso de
divergência, as especificações e condições deste Edital de Pregão Eletrônico.
22.4. Quando o licitante convocado para assinar a Ata de Registro de Preços não o fizer no prazo indicado, a
Administração poderá chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo,
examinada, quanto ao objeto, valor ofertado e habilitação, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo,
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inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
22.5. A recusa injustificada em assinar a ARP dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a penalidades legalmente estabelecidas (art. 7º da
Lei Federal 10.520/2002 e art. 87 da Lei Federal 8.666/93).
22.6. A execução dos compromissos assumidos no edital, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII, do art. 55,
ambos da Lei nº 8.666/93.
22.7. Constituem-se como obrigações a serem observadas durante a execução do objeto, as abordadas neste edital,
incluídas aquelas pormenorizadamente descritas nos anexos do Instrumento Convocatório, sobretudo no Anexo
minuta da ARP.
22.8. Para todos os termos da presente contratação, considera-se Gestor da Ata de Registro de Preços a Comissão
de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, nomeadas pelo Decreto Municipal nº 4865 de 24/01/17, e
Fiscal a Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado e Secretários das Pastas.
22.9. As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão ser realizadas através de e-mail
corporativo, reputando-se válidas as enviadas em e-mail incluído na proposta ou documentos apresentados pelo
fornecedor.
22.10. A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo considerada válida,
na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir
da data do seu envio.
23.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado, o endereço, telefone e fax para
envio de correspondências e notificações.
23.2. 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.
23.3. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas em ata,
ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento.
23.4. Qualquer manifestação em relação à presente licitação, fica condicionada à apresentação pelo representante da
licitante, de documento de identificação e Instrumento Público ou Particular de Procuração, com firma
reconhecida, ou cópia do contrato social, em sendo sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa.
23.5. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
este edital, desde que encaminhada com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas.
a. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da
data do recebimento da petição.
b. Quando acolhida à petição contra este edital, será designada nova data para a realização deste Pregão.
23.6. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada o Pregoeiro, logo
após ter sido protocolizada na CPL.
23.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
23.8. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.
23.9. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um único
momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser
dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser
convocada posteriormente;
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a. Os envelopes não abertos serão rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova
reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
23.10. Os contratos objeto desta licitação poderão sofrer acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento),
na forma do parágrafo primeiro do art. 65 da Lei 8.666/93;
23.11. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de proposta relativa ao
presente Pregão.
23.12. 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;
23.13. A critério da Administração e sem que por esse motivo tenham as licitantes direito a qualquer reclamação ou
indenização, a presente licitação poderá ser revogada, transferida, anulada ou cancelada total ou parcialmente,
por comprovada conveniência administrativa;
23.14. 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;
23.15. Os interessados em participar desta licitação poderão certificar a autenticidade das suas cópias de documentos
na Seção de Compras e Licitações, até o dia anterior da data marcada para entrega dos envelopes.
23.16. É vedado subcontratar a totalidade ou parte do objeto da presente licitação.
23.17. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro, observando as disposições legais contidas na Lei 10.520/02,
na Lei Federal 8.666/93.
23.18. Não será admitido recurso contra decisão do Pregoeiro, ou seja, qualquer decisão tomada pelo Pregoeiro não
terá efeito suspensivo após tomada decisão.
23.19. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da
sessão pública de PREGÃO, assim o Pregoeiro sempre que necessário poderá suprir qualquer regularidade
formal no ato do certame, considerando o principio da competitividade e razoabilidade.
23.20. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura do Município de Vale do
Paraíso - RO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado 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 de Vale
do Paraíso - RO poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para
sua abertura;
23.21. 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;
23.22. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;
23.23. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e equipe de apoio ou autoridade superior, nos
termos da legislação pertinente;
23.24. 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 a Pregoeira;
23.25. Qualquer informação relativa ao objeto deste certame licitatório, poderá ser obtida junto ao Pregoeiro, no
endereço citado no preâmbulo deste edital em dias úteis no horário das 07:30 às 13:00 de segunda à
sexta-feira, ou pelo telefone/fax (69) 3464-1462 ou e-mail cpl.net@outlook.com.
23.26. São partes integrantes e inseparáveis deste edital, os anexos abaixo relacionados:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

TERMO DE REFERENCIA (elaborado pela Secretaria solicitante.)
MODELO ORIENTATIVO PARA PROPOSTA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO (apresentação no credenciamento);
MODELO DE REFERENCIAL DE CREDENCIAMENTO (apresentação no credenciamento);
MODELO DE DECLARAÇÃO ME e EPP (apresentar no credenciamento);

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO
CNPJ: 63.786.990/0001-55
End: Av. Paraíso, 2601 – Setor 01 - 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
ANEXO VI MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA FINS DE LICITAÇÃO (apresentação na habilitação);
ANEXO VII ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (elaborado pelo secretaria solicitante.)
ANEXO VIII MINUTA DE CONTRATO (elaborado pelo secretaria solicitante.)

Vale do Paraíso – RO, 21 de Outubro de 2020

ELIANDRA VITÓRIA DA SIVA
Pregoeiro Interino
Dec. nº 6312 de 06.03.2020
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TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADA PELA SOLICITANTE
Decreto 3555/00 –Art.8º, II c/c Art. 3º, caput e incisos I a III, da Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Federal de nº 7.892/13

1. INTRODUÇÃO:
Em atendimento ao disposto no art. 3o, incisos I, II e III da Lei 10.520/2002, e Decreto Federal nº
7.892/13 e alterações devidamente regularizadas pelo Decreto Municipal nº 4.224 de 07 de outubro
de 2.014, Artigo 6º, III da lei 8.666/93 e alterações e Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal de
1988, elaboramos o presente Termo de Referência o qual contém todas as informações necessárias
para que através de procedimento licitatório pertinente, seja efetuada a pretensa aquisição para
atender as necessidades destas secretarias SEMOSP, SEMECE, SEMSAU deste município,
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso RO.
1.1 Os produtos ofertados deverão 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).
2. DO OBJETO:
2.1. Este Termo de Referência tem como objetivos apresentaram requisitos e especificações
necessárias para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para suprir as necessidades
das Secretarias Municipais, SEMOSP, SEMECE, SEMSAU, serão distribuídos conforme SMS
583/SEMOSP/20, SMS 582/SEMECE/20, SMS 581/SEMSAU/20 de acordo com especificações,
quantidade e local de entrega relacionado neste termo de Referência.
PLANILHA DESCRITIVA DOS PRODUTOS:
PLANILHA DESCRITIVA DOS PRODUTOS:
Item

Unid

Quant.

Especificação

01
02
03

Metros
Metros
Saco

04

Rolo

2000
1000
3.100
20

Areia Grossa lavada.
Areia Fina Lavada.
Saco de cimento 50 kg CP 02/32.
Rolo com 02 kg de Fio Nylon de 3.00 mm
para Roçadeiras.
Perneira forrada para proteção contra agentes
cortantes e perfurantes, e picadas de animais
peçonhentos. Com sistema fixo fácil para
colocação.
Óculos de proteção, lente incolor de
policarbonato e armação em nylon (EPI).
Bota preta de segurança confeccionada todo
couro, Solado emborrachado fechamento em
elástico proporcionando maior praticidade a
calçá-lo. Possui biqueira acido que eleve
antimagnética, anticorrosiva. Forração em
tecido transpirável, palmilha de montagem
em poliéster resinado fixada/costurada junto
ao cabedal, densidade bicolor com sistema de
absorção de impacto, numeração de 35 á 44.

30
05

Par

06

Und

200
200

07

Par

Marca

P. Unitário
90,33
90.33
46,72

Valor Total
180,660,00
90.330,00
144,832,00

451,83

9.036,60

89,83

2.694,90

8,13

1.626,00

76,83

15.366,00
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08

Par

09

Par

10

Par

11

Par

12

Par

13

Par

14

Par

15
16
17

Und
Und

30
30
30
50

50

50

20
05
05
03

Und
18

100
Und

19
20
21

05
Und
Und

05
15

Und
22

10
Und

23

10

Und
24
25
26

Und
Und

08
20
05

Und
27

05
Und

28
29
30
31

32

04
Und
Und
Und
Und

Und

10
10
01

100

(Obs: A entrega será conforme a relação da
SEMOPS indicando a quantidade de cada
numeração)
Luva em malha tricotada de 4 fio palma
pigmentada tamanho (P)
Luva em malha tricotada de 4 fio palma
pigmentada tamanho (M)
Luva em malha tricotada de 4 fio palma
pigmentada tamanho (G)
Luva em PVC, forrada com acabamento
antiderrapante, punho reto, comprimento 45
cm mínimo próprio para uso de gari. (P)
Luva em PVC, forrada com acabamento
antiderrapante, punho reto, comprimento 45
cm mínimo próprio para uso de gari. (M)
Luva em PVC, forrada com acabamento
antiderrapante, punho reto, comprimento 45
cm mínimo próprio para uso de gari. (G)
Luva raspa de couro com palma reforçada e
punho curto de 7 cm
Bandeja para pintura
Broxa retangular
Desempenadeira de aço lisa 12x24 cabo de
plástico
Lixa para massa, tintas e rebocos de paredes
em geral nº 150.
Massa acrílica p/ paredes interior/exterior lata
de 18 litros
Massa corrida 18 litros á base de pva.
Rolo anti-gotas para pintura produzido em
100% poliamida tramada em tecido 23 cm
Rolo completo de espuma com garfo 9 cm,
para pintura
Rolo de espuma de poliéster tipo tigre ou
superior ideal para esmalte, olé o, látex.
Acrílica e verniz diâmetro 42 mm dimensões
150 mm com suporte.
Tinta acrílica fosca lata 18 litros cor azul
Tinta acrílica fosca cor branca 18 litros.
Tinta esmalte sintético brilhante 3,6 l cor
amarelo.
Tinta esmalte sintético brilhante 3,6 l cor azul
celeste.
Tinta esmalte sintético brilhante cor branca 3,
6 l.
Pincel trincha 02 polegadas.
Pincel médio cerda preta
Caixa dágua em polietileno com tampa
sistema de encaixa com capacidade de 10 mil
litros
Lâmpada de LED de 30 w lâmpada substitui
a economia de 90 w, bi volt.

4,42

132,60

4,42

132,60

4,42

132,60

25,78

1.289,00

25,78

1.289,00

25,78

1.289,00

15,50

310,00

10,67
10,67

53,35
53,35

14,50

43,50

1,50

150,00

180,50

902,50

110,50

552,50

35,50

532,50

6,50

65,00

18,42

184,20

185,50

1.484,00

185,50

3.710,00

85,50

427,50

85,50

427,50

85,50

342,00

9,50
15,42

95,00
154,20

4.241,67

4.241,67

66,42

6.642,00

Valor total R$:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 469.181,07

3. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO:
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3.1. A aquisição dos materiais relativos ao objeto deste Termo de Referência se faz necessária para
atender a secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos - SEMOSP e as Secretarias Municipais
SEMECE e SEMSAU, para garantia o pleno funcionamento das unidades em seus serviços
essências e atender a população em espaço adequado e humanizado.
Solicitamos a licitação na modalidade de Pregão Presencial, pelo motivo da oportunidade das
empresas locais participarem e também visto que alguns itens serão feito a entrega parcial, como
por exemplo, o cimento, areia, brita por motivo de não haver local adequado para estoque, às
empresas dentro das proximidades deste município terão mais facilidade quanto à execução da
entrega, bem como outros itens solicitados dando maior agilidade quanto à manutenção emergencial
dos prédios pertencentes às secretarias solicitantes.
4. DO VALOR:
4.1. O valor Total estimado desta aquisição será de R$ 469.181,07 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e
oitenta e um reais e sete centavos).

5. DA FISCALIZAÇÃO:
5.1. A fiscalização será exercida pelas SECRETARIAS PARTICIPANTES e seus representantes
SEMOSP Wanderley Ferreira Barbosa, SEMECE Clerea Soares da Silva Valadares, SEMSAU
Francyelli Gomes Nogueira.
6. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
6.1. Os materiais deverão ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso / RO, no
horário das 07 às 13 horas, localizado na Avenida Paraíso nº 2601, Setor 01, Telefones (69) 34641005 (69) 3464-1462 sob fiscalização de funcionários designados pela Secretaria e Comissão de
Recebimento de Materiais destas Secretarias.
6.2. A entrega deverá ser realizada de acordo com as necessidades das Secretarias intervenientes,
por meio de requisição, devidamente assinada por responsável da Secretaria.
6.3. Todo e qualquer ônus decorrente de entrega do material licitado, inclusive frete, será de inteira
responsabilidade da empresa vencedora do certame.
6.4. O objeto desse termo serão recebidos, PROVISORIAMENTE, pela comissão de Recebimento
de Materiais ou, na sua falta pelo responsável das Secretarias Municipal intervenientes, para fins de
conferencia do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota
Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e
assinado;
6.5. Não serão recebidos materiais com marcas adversas apresentada na proposta;
6.6. Após o recebimento provisório do material, em um prazo Máximo de 10 (dez) dias, úteis, será
verificada pela Seção de Almoxarifado/Patrimônio desta Prefeitura, a conformidade do material
proposto e entregue com as especificações contidas no edital da licitação e contrato.
6.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído por conta e
ônus da CONTRATADA, em no Máximo 05 (cinco) dias, não será aceito prorrogação do prazo de
entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material
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encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o
objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;
6.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da empresa vencedora do certamente
pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização desse material;
6.9. O prazo de entrega do produto ofertado será de 10 (dez) dias contados a partir da data da
emissão e recebimento da nota de empenho;
6.10. O prazo de recebimento poderá ser prorrogado, desde que solicitado e justificado em ate 05
(cinco) dias após o recebimento da ordem de fornecimento.
7. DAS RESPONSABILIDADES OBRIGAÇÕES:
7.1 São as responsabilidades e obrigações da contratada:
a) Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a empresa vencedora do certame
possa fornecer o material dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência;
b) Emitir nota de empenho a credito do fornecedor no valor total correspondente ao produto
solicitado;
c) Encaminhar a nota de emprenho para a empresa vencedora do certame;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela a empresa
vencedora do certame proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas
obrigações dentro dos prazos estabelecidos;
e) Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração
especialmente designado para tanto;
f) Notificar, por escrito, a empresa na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do
contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência;
g) Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo de
Referência.
7.2 São as responsabilidades e obrigações da contratante:
a) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à fiscalização ou o acompanhamento da Prefeitura municipal deVale do Paraíso/RO;
b) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) Manter garantia, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
exigidas neste Termo de Referência e no edital;
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d) Executar fielmente as obrigações decorrentes do instrumento convocatório, seus anexos, da
proposta de preço, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas vigentes, de forma a não
interferir no bom andamento da rotina de funcionamento do órgão adquirente;
e) Cumprindo das às orientações do órgão adquirente, para empenho das atividades específicas;
Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão adquirente, prestando todos os
esclarecimentos solicitados de forma clara, concisa e lógica, atendendo prontamente às reclamações
formuladas;
f) Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização, cuidando
imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando repetição de fatos;
g) Relatar toda e qualquer irregularidade na entrega do objeto;
h) Manter preposto responsável pela execução do ajuste durante o seu período de vigência, para
representá-la sempre que for preciso;
i) Devendo substituí-los, imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às
normas disciplinares do órgão adquirente.
k) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Administração;
l) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
m) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do órgão
adquirente.
n) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada quando da realização da
entrega do Objeto.
o) Comunicar ao fiscal designado pelo órgão adquirente, por escrito, qualquer anormalidade ou
impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessários, para deliberação e eventuais
mudanças dos detalhes por parte do órgão adquirente.
8. DA PROGRAMAÇÃO: ORÇAMENTÁRIA
SEMOSP
TABELA DE PROGAMAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP.
Programação: 04.122.1003.2050.0000
Elemento: 3.3.90.30.00 Material Consumo
Ficha: ?
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Fonte de Recurso: Próprio/ manutenção e funcionamento da SEMOSP
SEMECE
TABELA DE PROGAMAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
SEMECE.
Programação: 12.361.1006/2014
Elemento: 33.90.30.99 Material de consumo
Ficha: 113
Fonte de Recurso: Próprio/ manutenção e funcionamento da SEMECE
SEMSAU
TABELA DE PROGAMAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMSAU
Programação: 10.301.1004/2032, 10.302.1004/2034, 10.305.1004/2037
Elemento: 33.90.30.00 / 44.90.52.00
Ficha: ?
Fonte de Recurso: Próprio/ manutenção e funcionamento da SEMSAU
9. DIREITOS:
9.1 SÃO DIREITOS DA CONTRATANTE:
a) fazer cumprir as condições pactuadas no instrumento contratual;
b) recusar o recebimento do produto entregue fora das condições pactuadas no instrumento
contratual;
c) reincidir o contrato no caso de inexecução total ou parcial com as consequências contratuais nos
termos do Art. 77 da lei federal 8.666/93.
9.2 SÃO DIREITOS DA CONTRATADA:
a) Receber seu pagamento pelo Material entregue dentro do prazo previsto no contrato
10. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
10.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura do Município de Vale do
Paraíso/RO através da Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços - CGSRP
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convocara os licitantes vencedores para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que
juntamente com a nota de empenho em favor da licitante vencedora terá validade contratual
conforme art. 62 Caput da Lei Federal 8.666/93, visando à execução do objeto desta licitação nos
termos que se segue neste edital independente de transcrição no ato contratual;
10.2. Após empenho, a Prefeitura do Município de Vale do Paraíso/RO firmará contrato específico
com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do objeto dessa licitação nos termos da
minuta de contrato que integra os anexos este Edital;
10.3. O PROPONENTE VENCEDOR deverá estar apto a fornecer os materiais nas condições
estabelecidas no termo de referência/ATA, contados a partir da data de emissão da Nota de
empenho;
10.4. A recusa injustificada do concorrente vencedor em cumprir com as condições estabelecidas no
Termo de referência/ATA 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;
10.5. Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão o instrumento contratual firmado, independente de
transcrição;
10.6.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; em conformidade com o § 1º do
Art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/13.
10.7. Havendo necessidade de modificação, aumento ou diminuição do quantitativo dos contratos
oriundos da Ata de Registro de Preços, 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;
11. DAS PENALIDADES:
11.1. A empresa CONTRATADA que deixar de cumprir o termo de contrato, deixar de entregar
documentação exigida para o certame ou apresentar, para o mesmo fim, documentação falsa, fizer
declaração falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 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 Pública Municipal, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, e sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de
Referência e das demais cominações legais.
11.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes,
poderá acarretar, nas seguintes sanções:
I Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de qualquer item pactuado, desde
que sem consequências nos prazos e nos valores do empenho. Na ocasião, será concedido um prazo
para a CONTRATADA sanar as irregularidades;
II Multa:
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a) Por atraso na entrega do material: multa no percentual correspondente a 02% (dois por cento),
calculada sobre o valor total do empenho, por dia corrido de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.
No caso de atraso entre o 31º (trigésimo primeiro) e o 60º (sexagésimo) dia, a multa será de 04%
(quatro por cento), sobre o valor da obrigação, por dia corrido de atraso;
b) Pela inexecução total ou parcial do ajuste: será considerado como inexecução total do ajuste, o
atraso superior a 60 (sessenta) dias. A CONTRATADA estará sujeita a multa correspondente à
diferença do preço resultante da nova licitação realizada para a complementação ou realização da
obrigação não cumprida;
III Suspensão Temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos;
IV Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada.
11.3. As sanções previstas nos Incisos I, III e IV do item 10 poderão ser aplicadas juntamente com a
do Inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
11.4. As sanções previstas nos itens III e IV do item 10 poderão também ser aplicadas a
CONTRATADA no caso de:
a) Ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da Licitação; e demonstrar não possuir
idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.
11.5. Poderá ser aplicada multa de 02% (dois por cento), calculada sobre o valor total emprenho,
caso a CONTRATADA descumpra qualquer outra condição ajustada, em especial quando não se
aparelhar convenientemente para a execução do objeto da licitação ou impedir ou dificultar os
trabalhos da Fiscalização.
11.6. Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho, quando a
CONTRATADA der causa à sua rescisão.
11.7. As multas deverão ser recolhidas à Tesouraria do da contratante, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data da notificação do ato que as impuser, exauridos todos os
recursos administrativos e o direito de ampla defesa. Caso o prazo não seja cumprido, os valores
referentes às multas serão descontados dos pagamentos devidos à CONTRATADA.
11.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento
da multa ou da prova da sua não aplicabilidade por ato formal do Ordenador de Despesas da
contratante.
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11.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos registros desta Prefeitura Municipal, e
no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
11.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
11.11. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o
contraditório e amplo defesa.
12. DO PAGAMENTO:
12.1. O pagamento será feito por transferência bancaria em conta corrente do fornecedor, em uma
única vez, até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo e atestado da nota fiscal/fatura.
13. REAJUSTAMENTO:
13.1 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 previa
manifestação por parte do contrato;
14. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
14.1. Quaisquer informações ou duvidas decorrente de interpretação desse Termo de Referência,
poderão ser esclarecidas junto a Secretarias participantes do certame licitatório, situada no prédio da
Prefeitura Municipal, na Avenida Paraíso, Nº 2601, setor 01, na cidade de Vale do Paraíso RO,
telefone (69) 3464-1462 ou 1005, no horário de expediente (07h00min ás 13h00min horas).
15. DAS RESPONSABILIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA:
Elaborador:
Secretaria Interveniente,
Secretaria municipal de obras, serviços públicos SEMOSP.
Secretaria municipal de educação, cultura, esporte e turismo SEMECE.
Secretaria municipal de saúde SEMSAU

Vale do Paraíso RO, 06 de Outubro de 2020.
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ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO INICIAL
(OBS:Em papel timbrado da licitante.)
PROCESSO Nº:

1-734/CGSRP/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº:

Órgão: Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO

DATA:

08/CPL/2020

13.11.2020 HORA:

09:00hs.

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 materiais, valor Total de:
R$

(

)

Prazo de validade da proposta:
Nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

(mínimo 60 dias)

DO OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, SEMOSP, SEMECE,
SEMSAU, serão distribuídos conforme SMS 583/SEMOSP/20, SMS 582/SEMECE/20, SMS
581/SEMSAU/20 de acordo com especificações, quantidade e local de entrega relacionado neste
termo de Referência
ITEM

UND

QTD

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Valor Unit.

Valor Total

TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DO PRAZO DE ENTREGA, CONDIÇÕES E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA:




Declaro ter conhecimento e estar apta a realizar os serviços 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.
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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, 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 2020
Local e data

_____________________________________
(Assinatura do representante legal)

_____________________________________
CPF

CARIMBO CNPJ
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ANEXO III
(OBS:Em papel timbrado da licitante.)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO (credenciamento)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-734/CGSRP/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/CPL/2020
..........................................................................................................................................................................................
Inscrita no C.N.P.J nº ....................................................................... por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr................................................................................................................................. portador (a) da Carteira de
identidade nº .............................................C.P.F nº .......................................................................................................
Para fins de participação da licitação em epígrafe, tendo tomado conhecimento dos termos do correspondente Edital,
DECLARAMOS que temos conhecimentos e aceitamos plenamente e de maneira irretratável os termos e as condições
estabelecidas no mesmo, bem como de seus anexos.
DECLARAMOS ainda, em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que encontra - se situação
regular perante as Fazendas, Seguridade Social – INSS e com o F.G.T.S, atende às exigência do edital relativa à
habilitação Jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de
habilitação previstos no edital e seus anexos e que esta de acordo com o mesmo.

___________________________________, _____ de _____________________ de 2020
Local e data

_____________________________________
(Assinatura do representante legal)

_____________________________________
CPF

CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV
(OBS:Em papel timbrado da licitante.)
MODELO DE REFERENCIAL DE CREDENCIAMENTO (credenciamento)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-734/CGSRP/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/CPL/2020

Prezados (as) Senhores(as),

Em cumprimento aos ditames editalícios, a empresa ______________________________________ com sede a
________________________, CNPJ nº. _______________________________, neste ato representada pelo
_______________________________________________(Cargo que o Sócio exerce na empresa), cédula de
identidade RG nº _______________, SSP/___ CPF sob nº. ______________, telefone para contato,
(xx)_____________, credencia o ____________________________, portador(a) da cédula de identidade RG nº.
__________, órgão expedidor SSP/____, inscrito(a) no CPF sob nº. ________________________, telefone de contato
(xx) _______________, para representá-lo(a) perante a esta instituição Municipal, no Pregão Presencial acima
descrito ao qual outorgamos poderes específicos para formulação caso necessário, de lances verbais e para prática de
todos os demais atos, inclusive assinar todos os documentos necessários para o bom andamento da coisa pública ao
que se diz “Licitações Públicas”, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias inerentes aos certames
licitatórios por onde este participar, inclusive assinar contratos e distratos e demais documentos necessários.
___________________________________, _____ de _____________________ de 2020
Local e data

_____________________________________
(Assinatura do representante legal)

_____________________________________
CPF

CARIMBO CNPJ
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ANEXO V – EDITAL
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Credenciamento).

(em papel timbrado da licitante)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-734/CGSRP/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/CPL/2020

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 ( ) 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 2020
Local e data

_____________________________________
(Assinatura do representante legal)

_____________________________________
CPF

CARIMBO CNPJ

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO
CNPJ: 63.786.990/0001-55
End: Av. Paraíso, 2601 – Setor 01 - 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
ANEXO VI
DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA FINS DE LICITAÇÃO
(papel timbrado da licitante)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-734/CGSRP/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/CPL/2020
_____________________________, 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:
 Para fins de participação da licitação em epígrafe, tendo tomado conhecimento dos termos do correspondente Edital,
DECLARAMOS que temos conhecimentos e aceitamos plenamente e de maneira irretratável os termos e as condições
estabelecidas no mesmo, bem como de seus anexos.
 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 VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ELABORADA PELA SOLICITANTE

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.*****/2020/ARP
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. ******/CPL/2020/SRP.

Ata de Registro de Preço nº ******/2020/ARP
Pregão Presencial nº ******/CPL/2020
Objeto:Aquisição Materiais de Construção

Data da Abertura:
Data de Julgamento:
Processo:*****/2020/SRP

Data Homologação: ***********

As ********************* do ano de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura Municipal de Vale do
Paraíso - RO, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.786.990/0001-55, situada à Av. Paraíso, 2601 Bairro
Centro, Vale do Paraíso RO, neste ato representado pelo Chefe de Divisão de Gerenciamento de
Sistema de Registro de Preços - CGSRP o Sr. Hentony Clayton Lima Pinto, nomeado pela Portaria
de nº 6.076 de 21 de Agosto de 2020, com interveniência da Secretarias Municipais SEMOSP,
SEMECE, SEMSAU e a(s) empresa(s) qualificada(s) na Clausula I, sob a regência da Lei
Federal 8.666/93, Lei Federal 12.846/13 e alterações, Decreto Federal 7.892/13 e alterações
devidamente regulamentado pelo Decreto Municipal 4.224/2014 e demais normas legais
aplicáveis, em virtude da homologação do procedimento licitatório pelo Gabinete do Prefeito,
firmam a presente ATA visando ao REGISTRO DE PREÇOS ofertados no PREGÃO
PRESENCIAL nº ****/CPL/2020, em conformidade com a proposta ofertada na licitação,
especificações e demais condições constantes do Edital e seus anexos, que integram este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

CLAUSULA I DO OBJETO

1. Registro de preços para futuro e eventual Aquisição de Materiais de Construção mediante Sistema de
Registro de Preços (SRP), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e condições
minuciosamente descritas no item 02 do Termo de Referência anexo do Edital de Pregão Presencial nº
***/CPL/2020, e propostas ofertadas pelos licitantes, seguindo a ordem de classificação na licitação, para
atender as necessidades das Secretarias Municipais conforme Solicitações de nº 583/SEMOSP/2020,

SMS 582/SEMECE/2020, SMS 581/SEMSAU/2020.
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Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:
Complemento:
E-mail:
Representante:

Item

Und

Quant.

Especificação

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

CLAUSULA II DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O registro de Preços formalizado na presente ATA terá a validade de 01 (um) ano, contado da
data da sua primeira publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Vale do
Paraíso/RO AROM, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, vedada
qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, nos termos do art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº
8.666/93.
2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Vale do Paraíso/RO a firmar as
contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações especificas
para a aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento
em igualdade de condições, conforme previsto no § 4º, do Art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
3. A presente ATA estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado ou até
o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA III DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A administração e execução das atividades relacionadas ao controle e utilização da presente Ata
de Registro de Preços caberá ao Chefe da Divisão do Registro de Preços Sr. Hentony Clayton
Lima Pinto, nomeado pela Portaria de nº 6.076 de 21 de Agosto de 2020, juntamente com o
secretário (a) da Secretarias Municipais- SEMOSP, SEMECE, SEMSAU em conjunto com o
Departamento de Gestão de Patrimônio.
2. Todas as contratações decorrentes da utilização desta Ata de Registro de Preços serão
precedidas de autorização do Chefe da Divisão do Registro de Preços juntamente com o Prefeito
Municipal/Ordenador de Despesas.
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO
PARTICIPANTE
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1. Não Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, extraordinariamente, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e aceita do órgão
gerenciador (Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso), desde que devidamente comprovada a vantagem e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. 8.666/93, no Decreto Federal
nº 7.892/13 alterado pelo Decreto Federal nº. 8.250/18, relativo à utilização do Sistema de Registro de
Preços, observado o disposto conforme abaixo;
2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;
3. As caronas deverão obedecer aos quantitativos estabelecidos no Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de
2018 e suas posteriores alterações.
4. Os pedidos de adesão deverão ser encaminhados ao Chefe da Divisão do Registro de Preços, onde serão
devidamente instruídos, cabendo a autorização do Gabinete do Prefeito.

CLÁUSULA V DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO
1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, observando sempre o preço estabelecido pelos órgãos reguladores;
2. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma
clara, por intermédio de planilhas de custo ou outros documentos, a composição do novo preço;
3. A deliberação do deferimento ou do indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias.
Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do
processo de revisão de preços;
4. Em se Comprovada à redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, será
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, onde o Proponente registrado será
convocado por esta Prefeitura Municipal para alteração, por aditamento, do preço da Ata;
5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidades;
6. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado;
7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;
8. Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

8.1. A pedido, quando:
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a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

8.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
9. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA VI DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

1. A entrega dos produtos deverá ser feita forma contínua e fracionada conforme solicitação do
órgão requisitante nos termos, condições e locais de entregas pré-determinados no Termo de
Referencia e em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93.
2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; em conformidade com o § 1º do
Art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/13.
3. Havendo necessidade de modificação, aumento ou diminuição do quantitativo dos contratos
oriundos da Ata de Registro de Preços, 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;
4. licitante adjudicatária se obriga ainda cumprir e fazer cumprir todos os compromissos
assumidos em decorrência da participação neste certame, inclusive atender a todas as ordens de
fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata;
5. A recusa injustificada do concorrente vencedor em cumprir com as condições e prazos
estabelecidos no Termo de referência/ATA, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas
neste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação
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as demais licitantes, após comprovação da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com
esta licitação, para celebração do Contrato;
6. Vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida no
instrumento convocatório, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, para consumo
estimado do quantitativo empenhado;
7. A recusa injustificada do concorrente vencedor em cumprir com as condições e prazos
estabelecidos no Termo de referência/ATA, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas na
Minuta de contrato parte integrante do 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 de novo Contrato;
8. O pagamento será realizado preferencialmente mediante transferência bancária, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização da Nota Fiscal, que deverá ser
devidamente certificada pelo setor de almoxarifado e pelo representante da Secretaria
interveniente, quando a lei assim o exigir;
CLÁUSULA VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Todas as alterações que se fizerem necessárias a esta Ata, serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços, obedecendo ao Decreto
Municipal nº 4.224/2014, Decreto Federal 7.892/2.013 e alterações e a Lei Federal nº 8666/93, ,
aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
CLÁUSULA VIII DO FORO COMPETENTE

1.

Para dirimir eventuais conflitos desta Ata, é competente o Fora da Comarca de Ouro Preto do
Oeste/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA IX DO PRAZO
1. Os objetos Materiais de Construção especificadas na CLÁUSULA PRIMEIRA deste Contrato
deverão ser entregues conforme a disponibilidade das Secretarias, em até 10(dez) dias
úteis após a emissão da nota de empenho; de acordo com especificações no Presente Contrato.

Vale do Paraíso RO, Em 06 de Outubro 2020
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ANEXO I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
CONFORME INCISO I ART. 11 DO DECRETO 7892/13
CGSRP/SRP
EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo I desta Ata *******

EMPRESA:
TEL.
FAX.:

CNPJ:
E-MAIL:
ENDEREÇO:

Item

Unid.

Quant.

Especificação

Marca

Valor
Unitário

Empresa Detentora
Proposta

EMPRESA:
TEL.
FAX.:

CNPJ:
E-MAIL:
ENDEREÇO:

Item

Unid.

Quant.

Especificação

Marca

Valor
Unitário

Empresa Detentora
Proposta
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ANEXO II DA ATA REGISTRO DE PREÇO
CONFORME INCISO II E §1º,2§ DO ART. 11 DO DECRETO 7892/13

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

Relação dos licitantes remanescentes que aderiram ao cadastro de reserva disposto no art. 11,
inciso II, §1º e §2º, do Decreto 7.892/2013, consistente no aceite em atender cada objeto desta
Ata, com preços iguais aos do licitante vencedor registrados neste instrumento e na proposta da
adjudicatária, conforme anuência constante na Ata de Formação de Cadastro Reserva para a Ata
de Registro de Preços nº ................, realizada em ___/___/2020 que se encontra juntada no Processo
Administrativo respectivo, e consoante detalhamento a seguir:

Item

Descrição

Relação de Fornecedores que aderiram
ao Cadastro de Reserva ATA nº .......

Hentony Clayton LimaPinto
Chefe da Divisão de Registro de Preços - CGSRP
Portaria de nº 6.076 de 21/08/2020
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO – ELABORADA PELA SOLICITANTE

MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº***
De

***

Pregão Presencial nº: ****/2020
Processo nº:

****/2020

INSTRUMENTO
CONTRATUAL
PARA
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CONSUMO/CONSTRUÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALE DO PARAISO RO.
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
VALE
DO
PARAÍSO,
ESTADO
DE
RONDÔNIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICO inscrito no CNPJ:
63.786.990/0001-55 Vale do Paraíso - RO, doravante denominada de CONTRATANTE, no
presente ato representada pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, CHARLES LUIS PINHEIRO
GOMES, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF nº 449.785.025-00 e portador da
Cédula de Identidade RG nº 771733 SSP/ES, doravante denominada CONTRATANTE.
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 _______ constante do processo
Eletrônico nº ***/2020 nas seguintes condições e cláusulas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
O respaldo jurídico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n.º 8.666/93
com suas posteriores alterações, amparando-se ainda, nos ditames da Lei Federal n.º 8666/93 com
suas posteriores alterações, nos documentos anexos ao Pregão ****** nº *****, nos termos da
proposta constante do Processo nº ****/2020 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 SEGUNDADO OBJETO
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O presente CONTRATO tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO/CONSTRUÇÃO, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de acordo
com os Memorandos de nº 376 /SEMOSP, 236/SEMECE e 500/SEMSAU; quais serão distribuídos
conforme as quantidades e especificações dos SMS das secretarias. Ressaltamos que a modalidade
de licitação seja realizada na forma Pregão presencial, a oportunidade das empresas locais
participarem e também visto que alguns itens serão feito a entrega parcial, como por exemplo, o
cimento, areia, brita por motivo de não haver local adequado para estoque, às empresas dentro das
proximidades deste município terão mais facilidade quanto a execução da entrega, bem como outros
itens solicitados dando maior agilidade quanto a manutenção emergencial dos prédios pertencentes
às secretarias solicitantes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço global do presente contrato e de R$ ****** (********).
CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO
O prazo de vigência será de **(**) meses, iniciando-se na iniciando após a assinatura e publicação
do contrato. Podendo ser prorrogado nos Termos da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA
PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA deverá estar apta a fornecer o objeto licitado
conforme a necessidades das Secretarias intervenientes, onde o produto ofertado será de10 (dez)
dias contados a partir da data da emissão e recebimento da nota de empenho. Podendo ser
prorrogado com antecedência pela empresa justificado em ate 05 (cinco) dias após o recebimento da
ordem de fornecimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO A aquisição dos materiais relativos ao objeto deste Termo de
Referência se faz necessária para confecção e assentamento de blocos sextavados nas ruas e
avenidas deste Município de Vale do Paraíso/RO, e as Secretarias Municipais SEMOSP, SEMECE
e SEMSAU, para garantia o pleno funcionamento das unidades em seus serviços essências e atender
a população em espaço adequado e humanizado.
CLÁUSULA SEGUNDA desta MINUTA Os materiais deverão ser entregue na sede da Prefeitura
Municipal de Vale do Paraíso / RO, no horário das 07 às 13 horas, localizado na Avenida Paraíso nº
2601, Setor 01, Telefones (69) 3464-1005 (69) 3464-1462 sob fiscalização de funcionários
designados pela Secretaria e Comissão de Recebimento de Materiais destas Secretarias. A entrega
deverá ser realizada de acordo com as necessidades das Secretarias intervenientes, por meio de
requisição, devidamente assinada por responsável da Secretaria.
CLÁUSULA SEXTA DIRETOS
PARAGRAFO PRIMEIRO - SÃO DIREITOS DA CONTRATANTE:
a) fazer cumprir as condições pactuadas no instrumento contratual;
b) recusar o recebimento do produto entregue fora das condições pactuadas no instrumento
contratual;
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c) reincidir o contrato no caso de inexecução total ou parcial com as consequências contratuais nos
termos do Art. 77 da lei federal 8.666/93.
PARAGRAFO SEGUNDO - SÃO DIREITOS DA CONTRATADA:
Receber seu pagamento pelo produto entregue dentro do prazo previsto no contrato;
CLÁUSULA SÉTIMO DO PAGAMENTO
O pagamento será feito por transferência bancaria em conta corrente do fornecedor, em uma única
vez, até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo e atestado da nota fiscal/fatura.
PARÁGRAFO ÚNICO - O respectivo órgão terá prazo de 15(quinze) dias úteis a contar da
apresentação da nota fiscal para aceita- lá ou rejeita- lá. A nota fiscal não aprovada será devolvida á
empresa detentora para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição
contando-se prazo estabelecido a partir de sua apresentação despesas decorrentes do presente
CONTRATO são provenientes de recursos consignados no orçamento da SEMOSP, SEMECE,
SEMSAU.
CLÁUSULA OITAVO - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. A despesa com a execução do
presente Contrato correrá, no presente exercício.
SECRETARIA
Órgão:
Programação
Elemento:
Ficha:
Fonte de Recurso
CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
São as mesmas exigidas no termo de referência.
CLÁUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
São as mesmas exigidas no termo de referência.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
São as mesmas exigidas no termo de referência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Das decisões
proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
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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 à 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, à decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- 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 execução dos serviços.
V - subcontratação total do seu objeto, ou a parcial quando não autorizada pela Administração, à
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;
VIII - 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, justificados e
determinados 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 QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:
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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 a execução dos Serviços
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:
a) Nota de empenho (número da nota) emitida em (data de emissão);
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 SETIMA - 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 06 de Outubro de 2020.
Charles Luis Pinheiro Gomes
Prefeito Municipal

Secretaria
Interveniente

Empresa
CNPJ
Testemunhas
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