SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Processo Nº: 02/SEMOSP/2020
Item de AMPLA PARTICIPAÇÃO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Data da Abertura: 18/02/2020
Horário para Início da Sessão: 09:00h(Brasília-DF)
Local:No endereço eletrônico www.licitanet.com.br

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, através do seu Pregoeiro, Alfredo
Henrique Pereira nomeada pelo Decreto 4.756/PMMA/2019, torna público que se encontra
instaurada a licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços
sob o nº 05/CPL/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. O procedimento licitatório
obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
n.º 2555 que dispõe sobre a regulamentação da Modalidade de Licitações Eletrônicas no
Município de Ministro Andreazza/ RO e Decreto Municipal n° 1846/PMMA/2010 que
dispõe sobre a regulamentação do Sistema de Registro de Preços no Município de Ministro
Andreazza/ RO, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Todas as Cotações de Preços, Orçamentos, Valores Prévios e Cálculos de Média são de inteira responsabilidade
do setor/autarquia que os efetuou, não cabendo assim qualquer responsabilidade ao Pregoeiro ou à Comissão com
relação aos mesmos.

*
*
*
*

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS
Endereço: Av. Pau Brasil, Nº 5577, Bairro Centro, Município de Ministro Andreazza/RO.
Pregoeiro: Alfredo Henrique Pereira
E-mail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
Fone/Fax: 69 3448-2361
Todas as informações oficiais pertinentes a presente licitação poderão ser acessadas gratuitamente nos sites:
www.ministroandreazza.ro.gov.br
>
Portal
de
Transparência
>
Licitações
(http://transparenciaministroandreazza.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes) e www.licitanet.com.br, bem como no
Mural da Prefeitura de Ministro Andreazza, jornal de Circulação Diária Regional "A Gazeta de Rondônia", Associação
Rondoniense dos Municípios/AROM (www.diariomunicipal.com.br/arom)", Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário
Oficial da União - D.O.U.

1.

CONDIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases.
1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
LICITANET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do
Edital.
1.3 Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza
Rondônia, com certificação digital.
1.4 Todos os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de
Brasília – DF, salvo quando explicitamente descrito em contrário.
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2.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

2.1 O certame Será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, com aplicação
subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações resultantes da Lei Federal
nº. 8.883/94 e da Lei Federal nº. 9.648/98, DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.
3.

DO OBJETO

3.1 O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIAMENTO DE
CARTÕES DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO (Sistema de Registro de Preços - SRP), pelo
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Secretarias
Municipais participantes de Ministro Andreazza-RO, conforme quantidades, condições e
especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital.
4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DAS RESTRIÇÕES

4.1

A participação nos itens se dará em conformidade com a legislação vigente, a saber:
a) No que se refere ao Lote n°1 a licitação será de AMPLA PARTICIPAÇÃO (para qualquer
empresa), sendo, porém, garantidas as prerrogativas de preferência das ME’s, EPP’s e
MEI’s previstas nas Leis Complementares nº 123/06, 147/2014.

4.2 Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados
cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências
deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam
devidamente credenciadas no site www.licitanet.com.br.
4.2.1Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor
de um cadastro prévio, adquirindo logine senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a
LICITANET.
4.2.2 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos.
a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:
30 dias
R$ 165,41

90 dias
R$ 211,58

180 dias
R$ 288,71

365 dias
R$ 407,15

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº
10.520/02.
c) O licitante poderá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão,
para inscrição e cadastramento da proposta inicial de preços.
4.3 A LICITANET atuará como órgão provedor do sistema eletrônico nos termos firmados com a
Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO.
4.4 Para participação no pregão eletrônico, via internet, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório, ressalvados os
casos concernentes à sua regularidade fiscal, na forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1º da Lei
Complementar 123/06 e alterações posteriores.
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4.5 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.
4.6 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.
4.7 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo a Prefeitura Municipal de Ministro AndreazzaRO, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável
pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual
desconexão.
4.8

Não poderão participar desta licitação:
I.

Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

II.

Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime
de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

III.

Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

IV.

Empresa impedida de licitar e contratar com o Município de Ministro Andreazza;

V.

Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar
com o Município de Ministro Andreazza;

VI.

Empresa punida com suspensão temporária do direito de licitar e contratar, por
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição1.

4.9 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do
licitante.
4.10 Todas as cópias de documentos apresentados serão considerados originais nos termos do
Decreto Federal nº 5.450 de 31.05.2005 Art. 30 § 1º.
4.11 Serão aceitas somente cópias legíveis.
4.12 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país.
4.13 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país.
4.14 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital.
Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da
proposta de preços.
4.15 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.
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4.16 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
4.17 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123/06, 147/2014 e Lei Municipal atender às regras de identificação, atos e
manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo
sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados.
4.18 Na hipótese de não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
4.18.1 Na fase de habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte serão
HABILITADAS, mesmo que apresentem alguma restrição na comprovação de
regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situação deverá ser efetuada nos
moldes do subitem 4.19 deste edital, como condição de adjudicação.
4.18.2 Em caso de algum documento da regularidade fiscal estiver vencido, será concedido o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para renovação, conforme lei Complementar 147/2014.
4.18.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, às microempresa
ou empresa de pequeno porte será assegurado o prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por mais cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
4.18.4 A prorrogação que se refere o subitem 4.19.3 deste edital deverá ser solicitada pelo
licitante interessado, cujo prazo para o encaminhamento da solicitação, devidamente
formalizada, deverá ser até a data final do primeiro período. A não regularização da
documentação, no prazo previsto no subitem 4.19.3 deste edital, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a contratação, ou revogação da licitação.
5.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS

5.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, via e-mail para o
endereço: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br Ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser
confirmado pelo Pregoeiro e equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, pelo
telefone (0XX69)3448-2361 ou ainda, protocolar o original junto a Superintendência, no horário
das 07h00 às 13h00(horário local), de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Pau Brasil, Nª
5577, Bairro Centro de Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919-000.
5.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
5.3 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.
5.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
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5.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
5.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e divulgados nos sítios eletrônicos
www.ministroandreazza.ro.gov.br>
Portal
de
Transparência
>
Licitações
(http://transparencia.ministroandreazza.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes)
e
www.licitanet.com.br, disponíveis para consulta por qualquer interessado.
6.

DO CREDENCIAMENTO

6.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema
“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.licitanet.com.br.
6.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
6.3 O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão
aos planos elencados na alínea “a” do subitem 4.2.2.
6.4 O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou
canceladas por solicitação do licitante.
6.5 A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante
junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada
para seu e-mail a nova senha de forma imediata.
6.6 As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones:
(34) 3014-6633, (34) 99678-7950 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.
6.7 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
6.8 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza-RO, promotora
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6.9 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
6.10 NO QUE TANGE A ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA, para que possam participar
do presente pregão (Como ME-EPP-MEI), bem como gozar dos demais benefícios previstos nos
capítulos V, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, é necessário que a microempresa ou
empresa de pequeno porte (ME ou EPP) ou ainda o microempreendedor individual (MEI), no
campo próprio trazido pelo sistema, manifestem cumprir plenamente os requisitos para
classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.
7.

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS PELO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1 O licitante credenciado interessado em participar deste Pregão Eletrônico deverá enviar sua
proposta exclusivamente por meio eletrônico, sendo considerada inválida a proposta apresentada
por meio diverso.
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7.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante (art. 13, III, Decreto nº 5.450/2005).
7.3 Incumbirá ao licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13,
IV, Decreto nº 5.450/2005).
7.4 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.
7.5 Após acessar o sistema, o representante credenciado inserirá sua proposta inicial
informando o valor unitário e o valor total proposto para cada item ofertado, em moeda nacional e
com vírgulas indicando duas casas decimais, para o objeto deste Edital até a data e horário
previstos em seu Preâmbulo.
7.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta, emprego de menor, de não utilização de trabalho degradante ou forçado, elaboração
independente da proposta, enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
ao direito de preferência sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
7.7 Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a “Descrição Detalhada do
Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da
proposta com o objeto licitado.
7.8 Deverá prestar informações como a descrição, características técnicas e outras informações
que possibilitem a avaliação se o objeto ofertado atende às especificações constantes dos anexos
deste edital. As informações básicas a serem apresentadas encontram-se detalhadas de forma
minudente na Seção 9 do edital.
7.9

É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.

7.10 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.
7.11 No caso de haver divergência entre a descrição e aviso da LICITANET e o disposto nos
Anexos deste edital (Especificações), o licitante deverá obedecer ao que está disposto nestes
ANEXOS.
7.12 O licitante terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, cancelando-a e
enviando nova proposta, desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto para o seu
encaminhamento. Uma vez abertas as propostas, o sistema não permitirá a retirada, alteração
e/ou encaminhamento de nova proposta (art. 21, § 4º, Decreto nº 5.450/05).
7.13 Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8.

DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 A partir da data e horário previstos no preâmbulo do Edital, terá início a sessão pública do
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e análise de seu
conteúdo, seguido da abertura do(s) item(ns) para lances.
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9.
DOS REQUISITOS DE
PRELIMINAR

ACEITABILIDADE

DAS PROPOSTAS E

JULGAMENTO

9.1 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.
9.2 Serão excluídas da fase de lances propostas que não sejam condizentes com o objeto da
licitação ou que apresentem erro flagrante na formulação de propostas para o item.
9.3 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.
9.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito após a fase de lances e negociação.
9.5 A desclassificação da proposta de preços será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.6 Em virtude dos itens estarem diretamente vinculados, o critério de julgamento da presente
licitação é o de MENOR PREÇOPOR LOTE, devendo o licitante informar no campo apropriado o
valor unitário e total de cada item.
9.6.1

Quando do julgamento por Item, o licitante poderá cotar apenas os itens de seu
interesse.

9.6.2

Quando do julgamento por Lote, o licitante deverá cotar todos os itens do lote
desejado, sob pena de invalidação da proposta sobre aquele lote.

9.6.3

Quando do julgamento Global, o licitante deverá cotar todos os itens licitados, sob
pena de invalidação da proposta.

9.7 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
I.

Valor unitário e total dos itens;

II.

Marca;

III.

Fabricante;

IV.

Descrição detalhada do objeto, indicando, além das especificações técnicas, no que
for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou
inscrição do bem no órgão competente (quando for o caso);

9.8 Os preços unitários e totais devem ser compatíveis com aqueles praticados no mercado,
conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, expressos em moeda corrente
nacional (R$), com apenas duas casas decimais, sendo as demais desprezadas (ou seja, o
arredondamento será sempre para baixo), em algarismos e por extenso, considerando as
quantidades constantes na planilha do Anexo I deste Edital.
9.9 O mesmo critério deverá ser observado no momento da formulação de lances e emissão
das faturas/notas fiscais.
9.10 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
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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.
9.11 Nos preços cotados devem estar incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros, embalagens e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à
perfeita execução do objeto desta licitação.
9.12 As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido pela Lei
nº 10.192, de 14.2.2001.
9.13 Poderão ser desclassificadas as propostas de valor excessivo ou inexequíveis, que não
atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem
irregularidades insanáveis, dentre as quais:

10.

I.

Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação;

II.

Contenham condições que contrariem as exigências do presente Pregão ou que se
oponham a qualquer dispositivo legal vigente;

III.

Não atenderem aos parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no
edital;

IV.

Apresentarem irregularidades ou defeitos que prejudiquem o julgamento objetivo
por parte do Pregoeiro;

V.

Apresentarem vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, exceto o preço,
obedecida a Formulação de Lances;

VI.

Valores unitários e/ou global superiores ao estimado e julgados não aceitáveis pelo
pregoeiro após negociação de preços;

VII.

Preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham
a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos são compatíveis com a execução do objeto do contrato;

VIII.

Apresentarem proposta alternativa.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DO DESEMPATE

10.1 Aberta a etapa competitiva, com a classificação das propostas pelo Pregoeiro, o licitante
poderá encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o mesmo
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor (art. 24 do
Decreto nº 5.450/05).
10.2 O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.
10.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema eletrônico.
10.4 Se ocorrerem dois ou mais lances do mesmo valor, terá preferência na contratação, para
todos os efeitos, aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
10.5 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance.
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10.6 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, através do Pregoeiro, aos licitantes, após o
que transcorrerá o tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.7 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação,
sendo a negociação acompanhada pelos demais licitantes.
10.8 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa
de ACEITAÇÃO, permanecendo on-line para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem
como eventual negociação de valores.
10.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva deste Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
10.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão deste
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes
através do sistema eletrônico de compras.
10.11 Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente
às penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002 e neste edital.
10.12 Entende-se como empate àquelas situações em que os lances ou propostas apresentadas
pelas licitantes possuam o mesmo valor.
10.13 Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
10.13.1 No caso de equivalência dos valores apresentados por ME e EPP será concedida
prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido,
nos termos previstos na lei municipal.
10.14 Quando do Empate em nível de Propostas, não havendo lances:
10.14.1 Em caso de empate entre empresas não declarantes ME/EPP, o sistema
automaticamente dará como vencedora a empresa que cadastrou primeiro sua
proposta. Se mesmo assim continuarem empatadas, pois as propostas foram dadas
em tempos exatamente iguais, o pregoeiro as convocará para a realização de um
sorteio presencial, para promover ao desempate.
10.14.2 Caso haja apenas uma empresa declarante ME/EPP entre as que estão empatadas, o
sistema, automaticamente dará como vencedora do certame, a empresa declarante
ME/EPP.
10.14.3 Se houver mais de uma empresa declarante ME/EPP, o sistema automaticamente
dará como vencedora do certame, a empresa que cadastrou a proposta primeiro. Se
mesmo assim continuarem empatadas, pois as propostas foram dadas em tempos
exatamente iguais, o pregoeiro poderá propor às empresas declarantes um
desempate, condicionado ao envio de um único lance (através do chat).
10.14.4 Aquela que ofertar o menor lance, será a ganhadora, sendo que o valor deste lance
que desempatou o certame, será inserido, na fase de Aceitação, no campo "Valor
Negociado", com a devida justificativa.
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10.14.5 Se nenhuma empresa convocada para o desempate quiser ofertar o lance ou se por
casualidade, o lance for o mesmo, o pregoeiro procederá ao desempate através de um
sorteio presencial, convocando as empresas empatadas (declarantes).
10.14.6 Em quaisquer dos casos, obedecer-se-á ao disposto na Lei Municipal 3.696/2016,
quanto à preferência das empresas declarantes ME/EPP local ou regionalmente
localizadas, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
10.15 Quando do Empate em nível de lances:
10.15.1 Em caso de empate entre empresas não declarantes ME/EPP, o sistema
automaticamente verificará se existe empresa declarante ME/EPP cujo valor de seu
lance é maior ou igual que o lance empatado, mais 5% (cinco por cento).
10.15.2 Caso exista, o sistema automaticamente convocará esta empresa declarante, para
ofertar um lance final. Se o valor deste lance for menor do que o valor do lance que
está empatado, o sistema dará como vencedora esta empresa.
10.15.3 Caso não exista ou estas não manifestarem interesse persistindo o empate, o sistema
desempatará o certame, dando como vitoriosa a empresa (de grande porte) que
enviou o lance primeiro.
10.15.4 Caso os lances tenham sido enviados em horários exatamente iguais, o pregoeiro
procederá ao desempate através de sorteio presencial, convocando as empresas
empatadas.
10.15.5 Na hipótese das empresas empatadas serem declarantes ME/EPP, o sistema
automaticamente dará como vencedora do certame, a empresa declarante que enviou
a proposta primeiro.
10.15.6 Caso os lances tenham sido enviados em horários exatamente iguais, o pregoeiro
poderá propor às empresas que estão empatadas, um desempate, condicionado ao
envio de um único lance (através do chat). Aquela que ofertar o menor lance, será a
ganhadora, sendo que o valor deste lance vencedor será inserido, na fase de
Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.
10.15.7 Se nenhuma empresa convocada para o desempate quiser ofertar o lance ou se por
casualidade, o lance for o mesmo, o pregoeiro procederá ao desempate através de um
sorteio presencial, convocando as empresas empatadas.
10.15.8 Em quaisquer dos casos, obedecer-se-á ao disposto na Lei Municipal 3.696/2016,
quanto à preferência das empresas declarantes ME/EPP local ou regionalmente
localizadas, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
11.

DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DEFINITIVO DAS PROPOSTAS

11.1 Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado provisoriamente em
primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada ao último valor ofertado,
devidamente preenchida na forma do Anexo IV – Modelo de Proposta Definitiva, juntamente
com a documentação habilitatória (Anexo II).
11.1.1 O encaminhamento se dará através do módulo HABILITANET no rol de menus da
Sala de Disputa, dentro do prazo estabelecido, após a fase de lances.
11.1.2 Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, poderá desde que solicitado pelo
pregoeiro, ser utilizado o envio para o e-mail cpl@ministroandreazza.ro.gov.br.
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11.2 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as
especificações técnicas do objeto e do preço ofertado com o valor estimado, oportunizando a
adequação dos preços unitários e global aos valores praticados no mercado.
11.3 Após a disputa por lances, calculados os valores unitários, caso os mesmos apresentem
mais de duas casas decimais o Pregoeiro procederá ao seu arredondamento e, por conseguinte,
às adequações necessárias no valor total do item.
11.4 Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias,
poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que
comunicará às licitantes, desde logo, a data e o horário em que retomará o julgamento no sistema
eletrônico.
11.5 Incumbe ao pregoeiro, na fase de julgamento, promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às
solicitações, podendo inclusive convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob
pena de não aceitação da proposta.
11.6 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
11.7 Os prazos estabelecidos pelo Pregoeiro poderão ser prorrogados por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
11.8 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Administração ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, para orientar sua decisão.
11.9 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
11.10 Para balizamento do valor considerado aceitável, em estrita consonância com o art. 4º, XI da
Lei Federal nº 10.520/02, o Pregoeiro poderá utilizar cotações de preços de mercado local,
resultados das licitações de outros Órgãos da Administração Pública e outros meios não
revestidos de maiores formalidades, como pesquisa realizada pela Internet e através de contato
telefônico, devidamente motivado nos autos do processo licitatório.
11.11 O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação, e seu julgamento observará as
disposições presentes no art. 44, §3º c/c art. 48, II, ambos da Lei 8.666/93.
11.12 Na hipótese de a proposta de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante vencedor
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e,
verificando a sua aceitabilidade, procederá à habilitação na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
11.13 Caso o licitante mantenha a situação cadastral atualizada no Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza-RO, tais informações serão utilizadas,
complementarmente, para efeito de julgamento.
12.

DA HABILITAÇÃO
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12.1 A relação de documentos requisitados para comprovação da habilitação do licitante no
presente certame encontra-se no Anexo II deste edital.
12.2 A habilitação do licitante será comprovada mediante consulta da documentação
especificada neste Edital.
12.3 A consulta deverá comprovar que o licitante se encontrava regular na data marcada para
abertura das propostas.
12.4 A apresentação do Certificado de Registro Cadastral em plena validade, emitido pela
Comissão de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza-RO, será
válida opcionalmente, como comprovação da habilitação requerida, NOS DOCUMENTOS POR
ELE ABRANGIDOS.
12.5 O licitante não cadastrado ou cadastrado parcialmente deverá encaminhar toda a
documentação exigida.
12.6 O licitante que não possuir o cadastro nesta Superintendência poderá providenciá-lo antes
da data de abertura da sessão, no Setor de cadastro da CPL, podendo obter informações por
meio do telefone (69) 3448-2361.

12.7 Serão consultados, ainda, para fins de habilitação:
I.

As Declarações, Certidões e demais documentos exigidos no edital que estejam
vencidos ou não sejam contemplados no CRC/PMMA, conforme Anexo II;

12.8 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
12.9 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte
forma:
I.

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

II.

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

III.

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

12.10 A Administração, por meio da Comissão ou servidor (es) designado(s), poderá ainda, caso
haja necessidade, diligenciar para certificação da veracidade das informações acima, ou
quaisquer outras prestadas pela empresa licitante durante o certame, sujeitando o emissor as
penalidades previstas em lei caso haja ateste de informações inverídicas.
12.11 Depois de solicitado pelo pregoeiro, a empresa melhor classificada terá o prazo de até 02
(duas) horas para enviar a documentação complementar para habilitação – ou documentos
desatualizados - através do módulo HabilitaNet.
12.12 Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, poderá desde que solicitado pelo
pregoeiro, ser utilizado o envio para o e-mail cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
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12.13 Facultativamente no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir do encerramento da
sessão pública, o licitante vencedor poderá desde que solicitado pelo pregoeiro, enviar os
documentos ou cópias reprográficas, preferencialmente em envelope timbrado, endereçado da
seguinte forma:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA – RONDONIA,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. Pau Brasil – nº 5577 – Centro – Ministro Andreazza - Rondônia,
CEP: 76.919-000
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
PREGOEIRO: ALFREDO HENRIQUE PEREIRA
12.14 O Pregoeiro poderá suspender a sessão para análise da documentação de habilitação.
12.15 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente
INABILITADO.
12.16 A Administração não se responsabiliza pela perda de negócios quanto aos documentos
exigidos para habilitação que puderem ser emitidos pelo Pregoeiro via online, gratuitamente,
quando da ocorrência de eventuais problemas técnicos de sistemas ou quaisquer outros, pois é
de inteira responsabilidade das licitantes a apresentação dos documentos exigíveis legalmente
quando da convocação.
12.17 Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como
válidos, e no caso de omissão, os emitidos nos últimos 90 (noventa) dias para a Certidão de
Falência e Recuperação Judicial, e emitidos nos últimos 60 (sessenta) dias para as demais.
12.18 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
12.19 Será assegurado às empresas que tenham declarado sob as penas da lei a condição de
ME/EPP e que não incorram nas hipóteses de desenquadramento, a possibilidade de
regularização da documentação para habilitação pertinente à regularidade fiscal, na forma prevista
pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/06.
12.20 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
12.20.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
12.20.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto nos itens acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81
da Lei nº 8.666 de 21/06/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho,
assinatura do contrato ou revogar a licitação.
12.21 A Administração se reserva no direito de diligenciar, a qualquer momento, no sentido de
verificar a validade e a autenticidade de qualquer certidão apresentada. Havendo divergências,
será considerada válida pela Administração a certidão obtida com data mais recente.
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12.22 Também em sede de diligência, havendo dúvidas sobre a veracidade dos documentos
apresentados para habilitação ou sua compatibilidade com as exigências editalícias, poderá ser
solicitada a exibição de documentos complementares como: termo de contrato, atas de registro de
preços, notas de empenho, notas fiscais ou outros considerados pertinentes.
12.23 Nos casos em que o objeto social cadastrado se mostrar confuso, dúbio ou pouco objetivo, o
pregoeiro poderá abrir diligência com o único fim de apurar se a licitante atua em ramo pertinente
ao objeto da presente licitação.
12.24 Na fase de Habilitação, após ACEITA e comprovada a Documentação de Habilitação, o
Pregoeiro HABILITARÁ a licitante, em campo próprio do sistema eletrônico.
13.

DO RECURSO

13.1 Declarado o vencedor qualquer licitante poderá, durante o prazo de 15 minutos, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO),
manifestar sua intenção de recorrer.
13.2 A falta de manifestação, imediata e motivada, da intenção de recurso quanto ao resultado do
certame importará na preclusão do direito recursal, autorizando o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
13.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.
13.4 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso,
em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr
do término do prazo do recorrente.
13.5 Os recursos serão dirigidos à Comissão de Licitação - CPL, por intermédio do Pregoeiro, o
qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, fazê-los subir,
devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.
13.6 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da
CPL, na Sede do Município de Ministro Andreazza - RO, no endereço mencionado anteriormente.
14.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
14.2 A homologação deste Pregão compete ao Gestor Municipal ou Gestor dos Diversos Fundos.
14.3 Independente da forma de julgamento (por ITEM, por LOTE ou GLOBAL), o objeto deste
Pregão será adjudicado POR ITEM ao licitante vencedor.
15.

DA COMUNICAÇÃO COM O FORNECEDOR

15.1 A convocação da licitante será feita através da emissão e encaminhamento da Ata de
Registro de Preços e ordem de fornecimento ou outro termo equivalente, à Adjudicatária.
15.2 A convocação será realizada preferencialmente via e-mail (informado pela adjudicatária em
sua proposta), com aviso de recebimento, acompanhado do anexo contrato ou documento
equivalente, para impressão, assinatura e devolução via postal. Através do mesmo endereço
eletrônico, a CONTRATANTE enviará as comunicações necessárias durante a vigência contratual.
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15.3 O prazo para assinatura e postagem será de até 3 (três) dias úteis, a contar da data de
confirmação do recebimento do e-mail.
15.4 A adjudicatária localizada na cidade de Ministro Andreazza-RO poderá facultativamente
entregar na sede da Prefeitura Municipal de Ministro Andrezza, localizada à Av. Pau Brasil, nº
5577, Bairro Centro de Ministro Andreazza/RO, no prazo acima estabelecido.
15.5 Apenas em função da total impossibilidade da utilização de e-mail, far-se-á a remessa dos
documentos por via postal, para assinatura da adjudicatária.
15.6 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 contratado.
15.7 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.
15.8 Quando o licitante vencedor não receber o documento de contratação depois de notificado,
a Administração poderá chamar os licitantes remanescentes para fazê-lo, obedecida a ordem de
classificação e examinada a aceitabilidade da proposta classificada quanto ao objeto, valor
ofertado e habilitação, podendo 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.
15.9 A recusa da adjudicatária em assinar a ARP no prazo informado, durante a vigência da
proposta, caracteriza-se como inexecução total da obrigação assumida, sujeitando-a à aplicação
de penalidade nos termos do item 21 deste Edital.
16.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

16.1 O Município de Ministro Andreazza – RO é o único órgão participante do presente
Registro de Preços.
16.2 O Município de Ministro Andreazza – RO convocará o licitante vencedor para assinar a Ata
de Registro de Preços – ARP (minuta no ANEXO VI deste Edital).
16.3 Além do preço do primeiro colocado, poderão ser registrados preços de outros
fornecedores, respeitada a ordem de classificação, desde que as ofertas sejam em valor inferior
ao máximo admitido e devidamente justificado a vantagem, casos em que será exigida a análise
da habilitação dos demais licitantes.
16.4 Também poderão os licitantes reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais
bem classificado, não prejudicando o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
16.5 As demais regras de administração e utilização da Ata de Registro de Preços resultante da
presente licitação estão definidas na Minuta constante do Anexo VI do presente Edital.

17.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo de Referência correrão a conta dos recursos consignados nas
dotações orçamentárias das secretarias no elemento de despesa 33.90.30.00/01 – peças e serviços /
3.3.90.39.00.25. -Taxas de administração.
18.

DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
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18.1 O contratado obriga-se a fornecer o objeto a ele adjudicado, conforme especificações e
condições contidas neste Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada, independente
de transcrição, prevalecendo no caso de divergência às especificações e condições presentes no
Instrumento Convocatório.
18.2 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.
18.3 A execução dos compromissos assumidos pela participação no certame, bem como os
casos omissos em edital e contrato, 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.
18.4 Fica vedada a transferência ou cessão do contrato.
18.5 É vedada a subcontratação total do objeto deste Pregão, sendo a subcontratação parcial
possível em casos excepcionais, com prévia anuência da Administração.
18.6 Constituem-se como cláusulas contratuais, a serem observadas durante a execução do
objeto, as obrigações do licitante abordadas neste edital, incluídas aquelas pormenorizadamente
descritas nos anexos do Instrumento Convocatório.
18.7 O Contratado fica obrigado a aceitar alterações no quantitativo previsto em edital, no limite
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sem que isso implique
em alterações de preços contratados, de acordo com o estabelecido no parágrafo primeiro do
artigo 65 da Lei 8.666/93;
18.8 Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, de acordo
com a Lei n. 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
18.9 Em obediência ao princípio da anualidade da proposta (art. 2°, §1° c/c art. 3°, §1° da Lei n°
10.192/2001), caberá reajuste de preços sempre que solicitado pela contratada dentro da vigência
contratual e desde que transcorrido o prazo de 12 meses da data da apresentação da proposta no
certame licitatório. Nesses casos, o índice aplicável para o cálculo do reajuste será o IGP-M
(Índice Geral de Preços – Mercado).
19. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA GESTÃO E
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
19.1 Para todos os termos da presente contratação considera-se Administrador da ARP a
Secretaria Municipal de Fazenda neste ato gerenciadora do registro de preço.
19.2 Para todos os termos da presente contratação considera-se Gestor do contrato a
Superintendência de Licitações – MINISTRO ANDREAZZA, por meio da Gerencia de Registro de
Preços ou qualquer outro servidor formalmente designado pela Administração, ao qual compete
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
20.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

20.1 Em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93, disciplinado pela Portaria n°
543 de 08/06/2016, o objeto da presente licitação será recebido:
I.

Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto
com a especificação, mediante aposição de carimbo de recebimento provisório pelo
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II.

servidor responsável pelo recebimento, no verso da fatura/nota fiscal ou Termo de
Recebimento Provisório; e
Definitivamente – será efetuado com a aposição de carimbo no corpo da nota e,
quando for o caso, mediante Termo de Recebimento, após a verificação da
conformidade/adequação e conseqüente aceitação pelo fiscal do contrato (ou
comissão).

Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no
recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo
com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que
seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da Lei de licitação.
20.2 O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou
substituído conforme Termo de Referência, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja
sanada a situação.
20.3 Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos
jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.
20.4 Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo
estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após
constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.
20.5 Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois
de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a
rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n.
8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei,
com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
20.6 O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, através de ordem
bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por
ele apresentada, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e
contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários.
20.7 O pagamento será efetuado de acordo com o Termo de Referência, ambos contados a
partir da apresentação da fatura/nota fiscal.
20.8 Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária.
20.9 A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do Contratante, aos cuidados
do fiscal do contrato.
20.10 Deve acompanhar a fatura toda a documentação necessária à comprovação de que o
contratado mantém-se regular em todas as condições previstas para habilitação no certame.
20.11 Faculta-se à Administração, quando viável, a verificação da manutenção dos requisitos de
habilitação do contratado através de consulta em sites oficiais de órgãos e entidades emissores
de certidões.
20.12 O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação do Fiscal do Contrato
na fatura/nota fiscal e a documentação da empresa estiver regular. Se a fatura/nota fiscal não for
apresentada ou for apresentada em desacordo ao contratado, com irregularidades ou ainda se a
documentação da empresa estiver irregular, o prazo para o pagamento será interrompido até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias a sua regularização formal, não
implicando qualquer ônus para o Município de Ministro Andrezza.
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20.13 Sanadas a irregularidades, o prazo será contado do início a partir da data de protocolo da
comunicação escrita da regularização das falhas e omissões pelo contratado.
20.14 O Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos
casos de:

21.

I.

Existência de qualquer débito para com o Contratante; e

II.

Execução do objeto em desacordo com as condições contratadas.

DAS PENALIDADES

21.1 O licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar
documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
Ministro Andreazza.
21.2 À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os
preceitos legais (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e
comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e gravidade da falta
cometida e sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescritas pelas Leis Federais
nº 8.666/93 e 10.520/02).
I.

Advertência;

II.

Multa moratória, nos seguintes percentuais:
a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de
descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia
sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);
b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações
seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);
c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos
por cento) ao dia sobre o valor do empenho, incidência limitada a 10 (dez) dias;
d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10
(dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do empenho.
e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando
da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave
prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras
cominações;
f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”,
poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item,
concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

III.

Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes
percentuais:
a) Pelo descumprimento total, 20% sobre o valor contratado;
b) Pelo descumprimento parcial, até 10% sobre o valor do contrato, levando em
consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela inadimplida –
aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas;
c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto:
i. A entrega parcial de materiais os quais, se fracionados, acarretam a
alteração de sua substância, têm o seu valor consideravelmente diminuído
ou incorre em prejuízo a quem se destina.
ii. O atraso injustificado na entrega total do objeto contratado.
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iii. O atraso injustificado na troca da quantidade total contratada de material
danificado, inservível ou divergente do que fora contratado.
iv. O atraso ou a recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato,
Nota de Empenho ou equivalente.
IV.

Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar
com a Administração, prevista no artigo 87, III da Lei nº 8.666/93, por prazo não
superior a 2 (dois) anos, aplicado conforme a gravidade das faltas cometidas e
orientações das Leis de Licitações;

V.

Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia, previsto no art. 7º
da Lei Federal nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado conforme a
gravidade das faltas cometidas e orientações das Leis de Licitações;

VI.

Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública,
prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93, na forma e hipóteses previstas das
Leis de Licitações.

21.3 A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.
21.4 A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício
da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei.
21.5 Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada.
21.6 Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente Instrumento
Convocatório admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei
nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com
os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao
fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente
prorrogação.
21.7 As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos a Contratada.
21.8 Nos termos das Leis de Licitações, será admitida a retenção cautelar de valor devido a título
de multa por atrasos injustificados na execução contratual, até o exaurimento do processo
administrativo. As multas devidas serão descontadas do valor das faturas para pagamento, ou
quando não existir crédito da empresa contratada perante o contratante, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação.
21.9 Os procedimentos a serem adotados no âmbito do Município de Ministro Andreazza RO.para a apuração de falta contratual no fornecimento de bens e serviços observarão o disposto
nas Leis de Licitações.
21.10 Sem prejuízo das sanções já previamente citadas, será considerado ainda o estabelecido no
Termo de Referência.
22. DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 Fica assegurado ao Município de Ministro Andreazza – RO o direito de, no interesse da
Administração, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização:
I.

Adiar ou suspender a data de abertura da sessão pública do pregão eletrônico, dando
conhecimento aos interessados através dos sites: www.ministroandreazza.ro.gov.br >
Portal
de
Transparência
>
Licitações
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(http://transparencia.ministroandreazza.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes)

e

www.licitanet.com.br, opção “Visualizar/Impugnações/Esclarecimentos/Avisos”;
II.

III.

Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando
ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes, nos termos do art.
49 da Lei nº 8.666/93; e
Diminuir ou aumentar o quantitativo da licitação.

22.2 O Município de Ministro Andreazza – RO compete anular este Pregão por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
I.

A anulação do Pregão induz à do contrato;

II.

Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da revogação ou
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé
de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

22.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação
vigente.
22.4 As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas
pela autoridade competente.
22.5 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
22.6 Havendo quaisquer problemas de ordem técnica, o envio de documentos relacionados ao
julgamento
da
licitação
poderá
se
realizar
pelo
e-mail
institucional
cpl@ministroandreazza.ro.gov.br, sendo posteriormente disponibilizados para consulta no sítio
eletrônico www.ministroandreazza.ro.gov.br, link LICITAÇÃO.
22.7 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.
22.8 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação,
promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao
presente certame.
22.9 Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação,
elaborarem propostas e/ou qualquer outra providência relativa à sua participação no presente
Pregão Eletrônico.
22.10 Não havendo expediente na data determinada, ou na ocorrência de qualquer outro fato que
impossibilite a realização deste Pregão, a sessão será adiada para o primeiro dia útil
subsequente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário.
22.11 Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados
todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta
no endereço eletrônico www.licitanet.com.br.
22.12 Não cabe à LICITANET – Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas obrigações
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de
entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação
realizada.
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22.13 Informações complementares poderão ser obtidas no horário das 7h00m às 13h00m
(horário local), pelo telefone (69) 3488-2361, ou pelo e-mail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br. O
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos
www.ministroandreazza.ro.gov.bre www.licitanet.com.br.
23. ANEXOS
23.1 Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI

-Termo de Referência;
- Condições para Habilitação;
-Quadro Estimativa de Custos;
- Modelo de Proposta Comercial;
- Modelo de Declaração Conjunta;
- Minuta do Contrato
Ministro Andreazza/RO 17 de janeiro de 2020.

Alfredo Henrique Pereira
Pregoeiro Decreto 4.756/PMMA/2019
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO
1.1 – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE
PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS
DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO. POR CARTÃO MAGNÉTICO OU COM
CHIP. MEDIANTE O FORNECIMENTO PELA REDE CREDENCIADA DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNOS OU SIMILARES DOS FABRICANTES,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS.
ITEM
01

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E
INTERMEDIAÇÃO DO FORNECIMENTO
DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A
FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO
DE MINISTRO ANDREAZZA/RO. POR
CARTÃO MAGNÉTICO OU COM CHIP.
MEDIANTE O FORNECIMENTO PELA
REDE CREDENCIADA DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU
GENUÍNOS OU SIMILARES DOS
FABRICANTES, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E OUTROS, CONFORME
ESPECIFICADO NO TERMO
REFERÊNCIA E ANEXOS.
 Valor estimado para futuras aquisições
de peças R$: 850.000,00


02

TAXA DE
ADM-%

VALOR TOTAL
12 MESES

R$:930.000,00

Valor estimado para futuras prestações
de serviços R$: 80.000,00

Taxa de Administração

Total Global

3,44%

31.992,00
R$:957,900,00

Validade da Proposta: 60 dias
Ministro Andreazza 06 de Janeiro de 2.020.
JUSTIFICATIVA:
Devido os veículos que vão se desgastando no decorrer do tempo e com a aquisição de novos
veículos e maquinários, houve a necessidade de aumentar a estimativa de gastos de peças e serviços
para o ano de 2020.
1.1.1 – Os serviços deverão ser executados com implantação e operação de sistema
informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via
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internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender aos veículos que compõem
a frota da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO.
1.2 – A frota da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza é composta pelos veículos
relacionados neste Termo de Referência.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 - O presente Termo de Referência tem a finalidade de definir o conjunto de elementos
técnicos e operacionais que deverão nortear a execução dos procedimentos administrativos para a
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de fornecimento de sistema
integrado de captura eletrônica de dados para o gerenciamento, controle e gestão dos serviços de
manutenção automotiva em geral.
2.2 - A contratação em tela não se restringe unicamente à prestação de serviços de
manutenção automotiva em geral. Trata-se da contratação de um serviço visando ao aumento na
eficiência no tocante à manutenção dos veículos utilizados no cumprimento das atividades da
Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, de maneira a obter um controle padronizado sobre os
serviços contratados.
2.3 - Tal modalidade de contrato é uma tendência de crescente utilização tanto na iniciativa
privada como em órgãos públicos na administração direta e indireta, bem como nos demais poderes
da República, consequência das inúmeras vantagens que oferece.
2.4 - Em consonância com o princípio da eficiência que deve nortear todas as contratações da
Administração, a Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza adota essa modalidade de
contratação como importante instrumento gerencial e operacional.
Resultados Esperados:
Redução de despesas com a frota, através de controles dinâmicos e eficazes;
Redução de despesas administrativas relativas à frota (coleta de dados, digitação, emissão de
faturas, controles, espaço físico, pessoal);
Flexibilidade do sistema de manutenção automotiva, por acesso facilitado a uma rede de
serviços credenciada com qualidade e preços de mercado;
Agilidade na contratação, pois não haverá necessidade de abertura de procedimentos
administrativos a cada quebra e/ou manutenção preventiva, como ocorre hoje nas Subseções
Judiciárias;
Evolução dos controles, veracidade e redução do tempo de compilação e
análise de dados;
Eliminação de empenhos para a manutenção dos veículos. Universaliza as
informações de gastos com manutenção, tornando desnecessária a utilização de suprimento de
fundos;
Obtenção de informações sobre a manutenção da frota, em tempo hábil para
tomada de decisões corretivas e preventivas;
Melhoria do gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva através do
controle de gastos por veículo.
Diminuição do tempo de imobilização dos veículos da frota da Prefeitura
Municipal de Ministro Andreazza.
3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 - DOS VEÍCULOS
3.1.1 - Os veículos oficiais, pertencentes à frota da CONTRATANTE, passíveis de
prestação dos serviços, objeto da contratação, são os discriminados no quadro abaixo: ANEXO O
QUADRO.
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3.2 - A contratação inicialmente atenderá ao quantitativo de veículos constante da
tabela em anexo.
3.3 - Durante a execução do contrato poderá haver inclusão de veículos que a
CONTRATANTE venha a adquirir, observando-se a garantia do fabricante, bem como a exclusão
e a transferência de cidade dos veículos acima relacionados, atendendo sempre aos interesses da
CONTRATANTE.
3.4 - Os dados cadastrais dos veículos serão fornecidos pela CONTRATANTE.
3.5 - A CONTRATADA deverá disponibilizar, no mínimo, 3 (três) credenciadas para
cada serviço a ser executado na Sede da CONTRATANTE e nas localidades de suas Subseções
Judiciárias, ou seja, nas cidades de Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Vilhena, Rolim de
Moura, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto, salvo comprovada inexistência de
estabelecimentos suficientes para atender essa exigência.
3.5.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar, no mínimo, o seguinte quantitativo de
estabelecimentos credenciados (oficinas e loja de autopeças), para cada serviço a ser realizado,
respeitando-se a compatibilidade com a marca e modelo de cada veículo, salvo comprovada
inexistência de estabelecimentos suficientes no comércio local para atender essa exigência:
3.6 - O Licitante deverá apresentar proposta contemplando todas as bases
operacionais (Unidades Administrativas) e localidades que integram o objeto da licitação, não
sendo admitida proposta parcial.
3.7 - Será formalizado com o licitante vencedor, um único Contrato, que contemplará a
Seção Judiciária e as 8 (oito) Subseções Judiciárias, denominadas Centro de Custos, um para
cada unidade relacionada neste Termo, sendo que cada centro de Custos terá seu fiscal e sua
rede credenciada local (município). O contrato terá como executor o supervisor da Seção de
Segurança, Vigilância e Transporte (SEVIT), com base na Sede Administrativa da JUSTIÇA
FEDERAL.

4.0 - DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
Ite
m
01
02
03
04
05
06

Frota Prefeitura

Quantitativo

Veículos Leves
Veículos Pesados
Equipamentos
Maquinas Pesadas
Ônibus
Vans

30
20
10
12
10
01

5.1 - GASTO DOS ULTIMOS 03 (TRES) ANOS:
Item
01

Especificações

ANO 2017

ANO 2018

ANO 2019

SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
- SEMOSP

R$
101.078,07

R$
287.166,97

R$
415.457,25
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02

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS – SEMF

03

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SEMEC

04

05

06

07

R$
0,00

R$
0,00

R$
0,00

R$
147.279,46

R$
212.252,70

R$
234.024,54

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
AGRICULTURA SEMAGRI

R$
0,00

R$
0,00

R$
39.097,41

SECRETARIA
GABINETE DO
PREFEITO - GAB.
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS

R$

R$
4.902,28

R$

R$
17.500,00

R$
10.500,00

R$
15.800,00

R$
11.429,05

R$
20.713,32

R$
25.354,61

SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
- SEMSAU

5.0 – DAS ESPECIFICAÇÕES DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, DAS PEÇAS, DOS
COMPONENTES E DOS ACESSÓRIOS
5.1 - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos abrangem
todos os itens que sejam passíveis de manutenção, incluindo motor, câmbio, suspensão,
direção, freios, alimentação de combustível, sistema elétrico, escapamento, lataria, vidros, portas,
bancos, estofamento, ar condicionado, enfim, todos os componentes dos veículos
especificados na tabela constante do item 3 do presente Termo de Referência, inclusive de
veículos que venham a ser incorporados à frota durante a vigência contratual.
5.2 - A manutenção preventiva abrange a sistemática regular de revisões e serviços
para garantir as melhores condições de desempenho do veículo, no que se refere a seu
funcionamento, rendimento e segurança, assim como prevenir a ocorrência de defeitos que
possam redundar em danos nos componentes, ou mesmo na paralisação do veículo. Essa
manutenção deve ser efetuada de acordo com a periodicidade e com as especificações
recomendadas pelo fabricante do veículo.
5.3 - A manutenção preventiva inclui verificação de funcionamento do motor,
consertos e/ou troca de pneus (serviços de borracharia), alinhamento e balanceamento de rodas,
suspensão dianteira e traseira (amortecedores, pivôs, etc.), troca de óleo de motor, câmbio e
diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento, reposição de palhetas de limpador, correias de
alternador/gerador, correia dentada, sistema elétrico, freios, cintos de segurança, extintor de
incêndio e demais regulagens, ajustes e substituição de componentes sujeitos a desgaste natural.
5.4 - A manutenção corretiva visa reparar avarias e tornar operacional o veículo
ocasionalmente desativado em decorrência de defeitos em seus componentes, acessórios, peças
ou sistemas. Será efetuada sempre que os veículos necessitarem de reparo mecânico/elétrico,
inclusive lanternagem e pintura, bem como de substituição ou conserto de peças, equipamentos e
acessórios que apresentem defeito ou desgaste.

25

5.5 - As peças, componentes, acessórios, ou sistemas fornecidos estarão cobertos por
garantia, que deverá obedecer ao prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante em
termo próprio e contará a partir da data de instalação ou execução do serviço, não podendo ser
inferior a 90 (noventa) dias.
5.6 - Caso os serviços executados ou as peças, componentes, acessórios ou sistemas
empregados apresentem problemas e/ou defeitos dentro do período de garantia, esses deverão
ser refeitos e/ou substituídos no prazo não maior que o prazo do 1º conserto, sem nenhum
ônus para o CONTRATANTE.
5.7 - As peças, componentes, acessórios ou sistemas que forem substituídos deverão
ser disponibilizados à fiscalização do contrato, para que no momento do recebimento do serviço
seja verificada sua real necessidade e atestada sua substituição.
6. – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - Caberá ao Supervisor da Seção de Segurança, Vigilância e Transporte (SEVIT),
bem como aos executores de cada Centro de Custos (Seção Judiciária e Subseções Judiciárias),
autorizar a execução dos serviços após realizar, no mínimo, 3 (três) orçamentos/cotações
para os serviços e/ou aquisições a serem realizados, dentre os estabelecimentos
credenciados em cada localidade.
6.2 - A execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA após emissão
de ordem de serviço pela Contratante, a qual será encaminhada pelo Executor do Contrato.
6.3 - As peças, componentes, acessórios ou sistemas a serem utilizados no
conserto dos veículos deverão ser sempre originais, salvo em casos excepcionais em que, com
autorização formal do Fiscal do Contrato, poderão ser empregadas similares ou paralelas de 1ª
linha.
6.3.1 - A possibilidade de se adquirir as peças, componentes ou acessórios pelo
sistema fornecido pela CONTRATADA não implica em renúncia por parte da CONTRATANTE de
buscá-las diretamente no mercado, quando assim justificado pelo preço mais vantajoso à
Administração Pública
6.3.2 - Havendo divergência significativa de preços e cotações de peças,
componentes ou acessórios nos orçamentos, a CONTRATANTE dará preferência na contratação
aos estabelecimentos que operarem com preços compatíveis com os encontrados no sítio
eletrônico de busca www.pecas-on-line.com.br e/ou sítio da internet que possua o mesmo serviço
para pesquisa de preço.
6.3.3 - Para o cálculo do valor dos serviços também será utilizado como
referência máxima o cálculo do preço da mão-de-obra (pesquisa média) e do tempo de serviço
(hora centesimal) obtidos através do sítio eletrônico e/ou por intermédio de pesquisa na internet,
preços do mercado local e informações do fabricante.
6.3.4 - Para a composição do valor do serviço serão utilizados os valores por
região, Capital ou interior.
6.3.5 - O Sistema deverá possibilitar à CONTRATANTE adquirir por meio da rede
credenciada serviços de transporte em veículo equipado para guinchamento em suspenso,
inclusive para socorro mecânico emergencial e em garagens de subsolo, excetuadas as
oferecidas no contrato de seguro da frota.
6.4 - As peças, componentes, acessórios ou sistemas fornecidos estarão cobertos
por garantia, que deverá obedecer ao prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante
em termo próprio e contará a partir da data de instalação ou execução do serviço, não podendo
ser inferior a 90 (noventa) dias.
6.5 - Caso os serviços executados ou as peças, componentes, acessórios ou sistemas
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empregados apresentem problemas e/ou defeitos dentro do período de garantia, esses deverão
ser refeitos e/ou substituídos no prazo não maior que o prazo do 1º conserto, sem nenhum
ônus para o CONTRATANTE.
6.6 - As peças, componentes, acessórios ou sistemas que forem substituídos deverão
ser disponibilizados à fiscalização do contrato, para que no momento do recebimento do serviço
seja verificada a sua real necessidade e atestada sua substituição.
6.7 - A CONTRATANTE apenas aceitará estabelecimentos credenciados que se
comprometam a:
6.7.1 - Não estabelecer diferenciação entre pagamento através do sistema
informatizado e pagamento à vista.
6.7.2 - Oferecer garantia mínima de 90 (noventa) dias pelos serviços executados e
pelas peças empregadas.
6.7.3 - Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com
sua especialidade, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios ou sistemas e demais
materiais destinados à manutenção da frota de veículos da CONTRATANTE, nas suas
instalações, de todos os veículos constantes do presente Termo de Referência e aqueles que
venham ser adquiridos pela Justiça Federal no Estado de Goiás.
6.7.4 Oferecer garantia de peças, componentes, acessórios ou sistemas de
acordo com o fabricante.
6.7.5 Utilizar peças, componentes, acessórios ou sistemas genuínos não
podendo valer-se de itens recondicionados ou similares, salvo nos casos excepcionais com
autorização formal do Fiscal do Contrato.
6.7.6 - Manter um supervisor com poderes de representante ou preposto da
CONTRATADA para tratar com a CONTRATANTE.
6.7.7 - Enviar para a CONTRATANTE pela Internet, através do sistema informatizado,
orçamento dos serviços e/ou aquisições necessários a serem aplicados no veículo, com a relação
das peças, componentes, acessórios ou sistemas a serem trocados, bem como o volume de
tempo previsto para a realização do conserto, indicando o custo do homem/hora a ser empregado,
para aprovação da CONTRATANTE.
6.7.8 - Executar o serviço e/ou fornecer as peças, componentes, acessórios ou
sistemas, se autorizado, mediante o recebimento de Ordem de Serviço, expedida pela
CONTRATANTE, através do sistema informatizado da CONTRATADA;
6.7.9 - Responder civil e penalmente por qualquer descumprimento das disposições
legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram durante a
realização dos serviços, objeto deste contrato.
6.8 - A juntada de 03 (três) orçamentos/cotações, pelos executores, aplica-se a
todos os veículos de cada localidade, salvo quando houver número inferior de
estabelecimentos que prestem o serviço necessitado.
6.9 - No caso de comprovado mau atendimento, o CONTRATANTE não mais utilizará
os serviços prestados pela credenciada da CONTRATADA e comunicará imediatamente os fatos
que motivaram tal decisão.
7.0 - DOS SERVIÇOS
7.1 - O sistema informatizado a ser implantado deve possuir, no mínimo, as
seguintes características/operacionalidades:
7.1.1 - Rede integrada de manutenções: mecânica, elétrica, lataria, pintura,
estofamento, ar condicionado, borracharia, lavagem, alinhamento e balanceamento de rodas nos
diversos estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA.
7.1.2 - Sistema integrado que ofereça relatórios gerenciais de controle das despesas
realizadas com a frota da CONTRATANTE.
6.1.3 - Sistemas operacionais para processamento das informações da CONTRATANTE pela Web
(Internet), compatível com os sistemas da Justiça Federal.
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7.1.4 - Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos,
identificação dos veículos, datas e horários, tipos de peças, componentes, acessórios, serviços ou
sistemas a serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis para a
CONTRATANTE.
7.1.5 - Apresentação de no mínimo 03 (três) orçamentos/cotações, preliminarmente à
execução de qualquer serviço e/ou aquisição a ser realizado dentre as credenciadas de cada
localidade, com o objetivo de serem analisados, devendo ser autorizado o de menor valor pelo
Gestor do Contrato, inclusive para os veículos cuja garantia não esteja vencida, salvo quando
houver um número inferior de estabelecimentos capacitados.
7.2 - A CONTRATADA deverá disponibilizar o acesso da CONTRATANTE ao seu
sistema informatizado, o qual possibilitará emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as
seguintes informações: extrato analítico/sintético por centros de custos (Seção e Subseções
Judiciárias da Justiça Federal de Rondônia), contendo todos os serviços de manutenção,
discriminados individualmente por veículo, apresentando data, hora, local, quilometragem
atual, descrição das peças, componentes, acessórios, sistemas e serviços empregados,
juntamente com os valores devidos a título de taxa de administração.
7.3 - A CONTRATANTE, através do Gestor do Contrato, escolherá aleatoriamente
dentre os estabelecimentos credenciados, aquele que fará o orçamento inicial das peças,
componentes, acessórios ou sistemas a serem substituídos e o detalhamento dos serviços a
serem realizados, lançando essas informações no programa gerencial da CONTRATADA. A
descrição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo será disponibilizada
às demais empresas credenciadas para que também enviem seus preços para o referido serviço.
8. 0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 – Implantar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato,
sistema informatizado para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, que
possibilite a identificação dos dados de cada veículo, bem como a habilitação de seus respectivos
condutores para a aquisição de produtos e serviços junto aos credenciados pela Contratada.
8.2 – Os trabalhos de implantação pela “CONTRATADA”, referidos no item anterior,
compreendem:
a) cadastramento e registro dos veículos da frota da CONTRATANTE;
b) cadastramento de todos os usuários e gestores do sistema, com seus respectivos níveis de
acesso;
c) apresentação da Rede Credenciada;
d) credenciamento de novas oficinas, autopeças e concessionárias;
e) identificação visual e divulgação da rede credenciada;
f) implantação e parametrização dos sistemas tecnológicos;
g) treinamento de, no mínimo, 10 (dez) usuários e gestores;
h) treinamento da rede credenciada;
8.3 - Oferecer suporte técnico (presencial ou por telefone) e acesso remoto, sem
custo, durante a vigência contratual, a ser realizado por profissional devidamente autorizado pela
CONTRATADA, objetivando subsidiar o uso do sistema e a performance quanto aos indicadores
de desempenho na gestão da frota.
8.4 - Desenvolver, às suas expensas, sistema informatizado, compatível com o
ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com a CONTRATANTE.
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8.5 - Facultar à CONTRATANTE pleno acesso às informações do sistema, inclusive
para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, discriminados,
com os respectivos custos, conforme parâmetros a serem definidos pela CONTRATANTE, não
podendo haver limitações para qualquer período solicitado.
8.6 - Disponibilizar manual de utilização do sistema em língua portuguesa.
8.7 - Treinar e capacitar os servidores indicados pela CONTRATANTE, para utilizar
todos os recursos do sistema.
8.8 - Disponibilizar o software para acesso via web das informações e relatórios da
frota da CONTRATANTE, de forma acumulada, incluindo as 03 (três) cotações eletrônicas de
preços.
8.9 - Fornecer, sem ônus à CONTRATANTE, software que viabilize o gerenciamento
do cadastro e das despesas com manutenção da frota de veículos da CONTRATANTE e
responsabilizar-se pela produção do sistema em questão, incluindo, mas não se limitando, aos
equipamentos, servidores, hospedagem das aplicações do sistema em site próprio, manutenção
das bases de dados, procedimentos de instalação, migração, backup, recuperação, segurança,
treinamento a usuários finais, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras atividades,
softwares, hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do sistema com todas
as suas funcionalidades previstas.
8.10 - Disponibilizar, sem ônus à CONTRATANTE, as atualizações das
funcionalidades do software.
8.11 - Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, bem
como responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos em caso de desligamento, férias ou
troca de departamentos.
8.12 - Apresentar, durante a implantação do sistema, à CONTRATANTE a sua rede de
estabelecimentos e disponibilizar, no prazo de 30 dias, adicionalmente a sua rede, novos
credenciamentos indicados pelos Órgãos, atendendo as condições e regras de credenciamento
estabelecidas pela CONTRATADA.
8.13 - Planejar em conjunto com a Seção de Segurança, Vigilância e Transporte da
CONTRATANTE, a inclusão de novos estabelecimentos à sua rede de credenciadas, visando
reduzir as deficiências quanto à capilaridade da rede existente.
8.14 - Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos,
encaminhando correspondência dirigida à CONTRATANTE.
7.15 - Autorizar a realização dos serviços e/ou aquisição junto aos estabelecimentos
credenciados, logo após aprovação do orçamento pela CONTRATANTE.
8.16 - Manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representar a CONTRATADA
na execução do contrato.
8.17 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente.
8.18 - Possuir, nos municípios onde a CONTRATANTE mantém veículos, rede
credenciada com capacidade de operação equipada para aceitar transações do sistema
tecnológico, comprometendo-se em elaborar um estudo logístico que garanta a plenitude das
atividades operacionais da frota da CONTRATANTE.
8.19 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.
8.20 - Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei n.
8666/93 e suas alterações, para comprovação sempre que necessário for, junto à
CONTRATANTE.
8.21 - Manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao
recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto,

29

as quais são de natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer
natureza.
8.22 - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude
da prestação do serviço e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas
reclamações se obriga prontamente a atender.
8.23 - Observar os prazos de atendimento, de execução de serviços e/ou de
fornecimento de peças, componentes, acessórios ou sistemas, definidos no momento da
realização do orçamento.
8.24 - Credenciar, em caso de veículo dentro da garantia de fábrica, Concessionárias
autorizadas para a execução do referido serviço, em havendo mais de uma na região será
proporcionado a livre concorrência, como nos veículos fora de garantia.
8.25 - Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, pelo valor
constante do orçamento previamente aprovado e efetivamente despendido, ficando claro que a
CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esses pagamentos, que é de
total responsabilidade da CONTRATADA.
9.0 - DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
9.1 - Possuir microcomputador, impressora e conexão à Internet.
9.2 - Enviar para a CONTRATANTE, preferencialmente pela Internet, através do sistema
informatizado da CONTRATADA, orçamento dos serviços e/ou aquisições necessários a serem
aplicados no veículo, com as descrições das peças, componentes, acessórios, sistemas e
serviços com os tempos de execução em horas e preços;
9.3 - Dispor de ferramentas atualizadas e adequadas para atendimento da frota da
respectiva categoria de sua responsabilidade.
9.4 - Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção.
9.5 - Dispor de equipe técnica especializada.
9.6 - Utilizar equipamentos individuais e coletivos de segurança (EPI’s e EPC’s);
9.7 - Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua
especialidade, com fornecimento de peças, componentes, acessórios, sistemas e demais
materiais destinados à manutenção da frota de veículos da CONTRATANTE, nas suas
instalações, independentemente ou não da marca do veículo.
9.8 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus
empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de
serviços prestados ou peças, componentes, acessórios ou sistemas fornecidos com vícios ou
defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato.
9.9 - Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE,
incluindo todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total
da perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não
transferindo tal responsabilidade a possíveis sub-contratadas ou terceiros, desde o momento do
recebimento do veículo para orçamento até a entrega do bem à CONTRATANTE.
9.10 - Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de
técnica e ferramental adequados, devolvendo os veículos para a CONTRATANTE em perfeitas
condições de funcionamento, observando-se as seguintes condições:
a) Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados,
de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes
emanados e/ou aprovados pela CONTRATANTE.
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b) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à
sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças,
componentes, acessórios ou sistemas substituídos ou serviços executados com vícios, defeitos,
incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua
culpa, inclusive por emprego de mão-de-obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade
inferior,sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer
título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas
irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia.
c) Somente utilizar peças, componentes, acessórios ou sistemas genuínos, originais, desde que
atendidas as recomendações do fabricante do veículo, não podendo valer-se, em nenhuma
hipótese, de itens recondicionados ou similares, salvo nos casos excepcionais com autorização
escrita da CONTRATANTE.
d) Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes, acessórios e/ou sistemas a
serem substituídos, bem como o volume de tempo de serviço, prazo de garantia e o custo dos
serviços a serem empregados para aprovação da CONTRATANTE.
e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamações, se obriga prontamente a atender.
f) Responder por danos, desaparecimento de bens materiais e avarias (equipamentos acessórios),
causadas por seus empregados, prepostos, ou às sub-contratadas.
g) Entregar o veículo logo após a conclusão dos serviços.
h) Não aplicar materiais / serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE.
i) Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças, componentes, acessórios
ou sistemas a serem substituídas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos,
que serão verificados pelo fiscal do contrato especialmente designado(s), pela CONTRATANTE.
9.11 - Atender às necessidades de manutenção da frota em regime de assistência a uma ou
a multi-marcas de veículos, a uma ou mais categorias de veículos, bem como a uma ou a várias
especialidades.
9.12 - Durante o atendimento do veículo, o estabelecimento credenciado pela
CONTRATADA deverá responder civil e penalmente por qualquer descumprimento das
disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram
durante a realização dos serviços, objeto deste contrato.

10.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 - Fornecer à CONTRATADA, após a lavratura do contrato, o cadastro completo dos
veículos contendo todos os dados necessários à execução do objeto contratado, bem como toda e
qualquer alteração referente à frota durante a vigência contratual.
10.2 - Conferir, receber e atestar as faturas/notas fiscais de cobrança emitidas pela
CONTRATADA.
10.3 - Indicar servidor para exercer a fiscalização dos serviços e conferência dos
orçamentos e a real necessidade dos serviços ali descritos, rejeitando, em todo ou em parte, os
serviços em desacordo.
10.4 - A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA, na prestação dos serviços ora assumidos.
10.5 – Executar a fiscalização dos serviços por intermédio de servidores indicados para
cada centro de custos (Seccional e Subseções), sendo a Sevit responsável pela fiscalização dos
veículos em uso na Capital e as respectivas Sesaps/Seafis das Subseções responsáveis pela
fiscalização dos veículos em uso no interior do Estado.
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10.6 - Aprovar o orçamento elaborado pela Contratada antes da execução dos serviços ou
fornecimento das peças, componentes, acessórios ou sistemas.
10.7 - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do contrato.
11.0 - DOS RELATÓRIOS
11.1 A CONTRATADA disponibilizará acesso ao Sistema de Controle de Frotas ao gestor do
contrato e aos servidores indicados pela CONTRATANTE.
11.2 – Os relatórios disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no mínimo, as
seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços:
a) relação dos Veículos por marca, modelo, ano fabricação, motorização;
b) histórico das operações realizadas pela frota contendo: data, hora, identificação do
estabelecimento, identificação do usuário, mercadoria ou serviço adquirido, quantidade adquirida
e valor total da operação e saldo;
c) histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pela CONTRATANTE;
d) relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de mercadoria ou serviço,
disponibilizados pela CONTRATANTE.
12.0 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA
12.1- A empresa a ser contratada ofertará garantia de 90 (noventa) dias para os serviços
executados e peças empregadas.
12.2 - Durante o prazo da garantia, a contratada deverá consertar ou refazer os serviços que
apresentarem defeitos, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo
que fabricantes.
13.0 – DO ORÇAMENTO ESTIMADO E DA PROPOSTA
13.1 - A Licitante deverá cotar o preço do item, conforme planilha constante deste Termo de
Referência.
13.2 - Durante todo o período contratual, o percentual cobrado a título de administração e
controle (autogestão) da frota, cotado na proposta do licitante vencedor incidirá sobre os valores
correspondentes aos serviços e as peças, componentes e acessórios efetivamente utilizados na
manutenção dos veículos.
13.3 - Os valores do item apresentados neste Termo de Referência são usados apenas
como parâmetro para incidência do percentual a ser contratado na prestação do serviço de
administração e controle da frota. As propostas para este item deverão ser encaminhadas nos
mesmos valores aqui determinados.
13.4 - O licitante vencedor será aquele que apresentar o menor valor global do item.
12.5 - O percentual máximo admitido na cobrança do serviço de administração e controle da
frota para este certame, será de, no máximo, 5% (cinco por cento) e mínimo de 0% (zero por
cento);
13.6 - A proposta para o item deverá ser encaminhada em valores monetários (reais), já que
o sistema não disponibiliza o formato em escala decrescente para os valores percentuais. O valor
a ser considerado para a incidência do percentual a ser contratado para o serviço de manutenção
com o fornecimento de peça, componentes e acessórios é de R$ 957.900,00 (novecentos
cinquenta e sete reais e novecentos reais).
13.7 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem o valor diferente do valor
referido no item 12.6.

OBS.: Será registrado pelo Pregoeiro, no Comprasnet, o valor referente a 5% (cinco por cento)
de taxa de administração, o qual será calculado sobre o valor estimado da despesa.
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Ao final da fase de lances, serão desconsideradas as propostas com preços inferiores a
zero, bem como as propostas com preços acima de 10% (dez por cento) do valor estimado.
Nos preços oferecidos deverão estar previstos todos os custos para a implantação e
administração dos serviços, inclusive com o fornecimento dos logins com senhas/rede ou dos
cartões magnéticos, durante a vigência desta contratação.

14.0- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do presente Termo de Referência correrão a conta dos
recursos consignados nas dotações orçamentárias das secretarias. As dotações citada
abaixo devera ser vinculada a licitação.


SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:
 Apoio ao aumento da produção e da produtividade agrossilvopastoril –
02.010.20.606.0034.2.147.
 Serviços de terceiros pessoa jurídica - 33.90.39.00.00



SECRETARIA DE EDUÇÃO:
 Manutenção do Programa Transporte Escolar: 02.006.12.361.0042.2.069
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
Serviços de terceiros pessoa jurídica: 33.90.39.00.00
 Manutenção do programa salário Educação: 02.006.12.361.0016.2.059
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
Serviços de terceiros pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:
 Atendimento ao desenvolvimento da SEMOSP: 02.005.04.122.0007.2014
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:
 Implementação do Programa Bolsa Família do Cadastro Único de
Programa Social: 02.008.244.0036.2.103
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00
 Manutenção das Atividades do Atendimento Familiar:
02.008.08.244.0036.2.081
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00
 Atendimento dos Serviços Administrativo – Conselho Escolar:
02.009.008.122.0008.2.028
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 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00
 Atendimento dos Serviços Administrativo – Conselho Escolar:
02.009.008.122.0007.2.022
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00
 Atendimento dos Serviços Administrativo – Conselho Escolar:
02.009.008.243.0029.2.067
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00
 Atendimento dos Serviços Administrativo – Conselho Escolar:
02.009.008.122.0056.2.188
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
 Média e Alta Complexidade – MAC: 02.007.10.302.0021.2.043
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00
 Piso fixo de vigilância e promoção da saúde – PFVPS:
02.007.10.305.0026.2.049
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00
 Piso da Atenção Básica - PAB: 02.007.10.301.0049.2.041
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00


GABINETE DO PREFEITO:
 Atendimento aos Serviços Administrativo do Gabinete do
Prefeito:02.002.04.122.0003.2.007
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA:
 Atendimento aos Serviços da SEMF: 02.004.06.122.0033.2.089
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00



SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA:
 Atendimento aos Serviços Administrativos da SUMELC:
02.0011.27.812.0047.2.109
 Material de Consumo: 33.90.30.00.00
 Serviços de terceira pessoa jurídica: 3.3.90.39.00.00

_______________________________

ELIOMAR SPAMER
Decreto nº 4.440/PMMA/2019
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
_______________________________
Maria Cristina O. Amâncio

Decreto nº 3.990/PMMA/2017
Secretária Municipal de Administração e Fazenda

_______________________________
Ilma Aparecida Strellow

Decreto nº 3.670/PMMA/2017
Secretária Chefe de Gabinete

_______________________________
Maria Aparecida J. de Almeida

Decreto nº 4.154/PMMA/2018
Secretária Municipal de Educação

_______________________________
Leonidas Lincon Lopes de Lana

Decreto nº 4.398/PMMA/2019
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

_______________________________
Maria de Oliveira do Vale Cursino
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Decreto nº 4.153/PMMA/2018
Secretário Mun. de Assistência Social

_______________________________
Junior de Aguiar

Decreto nº 4.825/PMMA/2020
Superintendência Municipal De Esporte, Lazer E Cultura

_______________________________
Soureide Oliveira Gomes

Decreto nº 4.393/PMMA/2019
Secretário Municipal de Saúde

A Excelentíssima Senhor Prefeito do Município de Ministro Andreazza, no uso de suas atribuições
legalmente conferidas, autoriza a abertura da licitação pertinente e respectivas despesas em
conformidade com a Lei.

____________________________
Wilson Laurenti
Prefeito Municipal

Ministro Andreazza - RO, 06 de Janeiro de 2020.
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ANEXO II
CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
A habilitação das empresas vencedoras do Pregão será feita pela análise da documentação, ou
da Certidão de Registro Cadastral - CRC da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza. Caso
haja alguma certidão vencida, a mesma deverá ser encaminhada ao Pregoeiro exclusivamente via
sistema (Juntamente com a proposta readequada), em até 02 (duas) horas após o encerramento
da disputa. Os documentos de habilitação abaixo, que não forem contemplados pelo CRC
deverão também ser remetidos juntamente com a proposta final:
HABILITAÇÃO JURIDICA:
a) Identidade e CPF do responsável.
b) Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social em vigor e suas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais.
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e INSS. (Unificada)
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante.
f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440/11).
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação.
h)

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
i) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Financeira expedida pelo site do Tribunal de
Justiça da sede do licitante, conforme inciso II, do art. 31, da Lei n˚ 8.666/93(Enviar juntamente
com a documentação da proposta).
j) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa.
No caso de fornecimento de bens para pronta entregaou para a locação de materiais, não será
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação
de balanço patrimonial do último exercício financeiro.(Art. 3º do Decreto Federal nº 8.538, de 2015
e Art. 26 da Lei Municipal 3.696 de 2016);

DECLARAÇÕES:
1. Declaração de ME/EPP/MEI/COOP.
2. Declaração de Ciência do Edital.
3. Declaração de Fato Superveniente.
4. Declaração de Não-emprego de Menores.
5. Declaração Independente de Proposta.
6. Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado.
7. Declaração de Acessibilidade.
8. Declaração de que os sócios não pertencem à administração.
A licitante que estiver com o Certificado de Registro Cadastral – CRC/PMMA válida estará
dispensada da apresentação dos documentos de habilitação solicitados no edital, ficando
obrigatória a apresentação de:
* Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Financeira (Item "i"),
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* Declarações (Modelo disponível no Anexo V),
* Certidões ou Documentos que estiverem vencidos junto ao CRC/PMMA,
* Qualificação Técnica (quando exigido),
* Qualquer documento exigido no edital que não conste no CRC/PMMA.
Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo Sistema de Cadastro encontrar-se
desatualizado ou com a validade expirada, fica assegurado ao licitante cadastrado e parcialmente
habilitado o direito de apresentar via sistema, em até 02 (duas) horas após o encerramento da
disputa.
Será assegurado às empresas que tenham declarado sob as penas da lei a condição de
ME/EPP a possibilidade de regularização da documentação para habilitação pertinente à
regularidade fiscal, na forma prevista pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/06.
Não serão aceitos, protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos exigidos no edital.
Os documentos exigidos para habilitação/juntamente com a proposta de preços readequada,
deverão ser anexados através do módulo HABILITANET no rol de Menus da Sala de Disputa,
dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro, após a convocação de anexar documentos. Os
documentos anexados serão considerados originais para os efeitos legais, conforme Decreto
Federal nº 5.450 de 31.05.2005-Artigo 30-§ 1o. O uso de documento falso para fraudar o caráter
competitivo de uma licitação está previsto no tipo penal do artigo 90 da Lei das Licitações, a Lei
8.666/1993.
Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como
válidos, e no caso de omissão, os emitidos nos últimos 90 (noventa) dias para a Certidão de
Falência e Recuperação Judicial, e emitidos nos últimos 60 (sessenta) dias para as demais.
O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para
atendimento.
A aceitação das certidões exigidas está condicionada à verificação de sua autenticidade e
validade
na
internet
nos
sites:
www.receita.fazenda.gov.br,
www.sefin.ro.gov.br,www.previdenciasocial.gov.br,
www.caixa.gov.br,
www.tj.ro.gov.br
e
www.tst.jus.br, respectivamente. Em se tratando de empresas licitantes com sede em outro
município ou Unidade da Federação, tal procedimento será realizado no site pertinente expresso
na Certidão apresentada pela empresa.
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ANEXO III
ESTIMATIVA DE CUSTOS
(Relação de Itens)

01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS
DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO. POR
CARTÃO MAGNÉTICO OU COM CHIP. MEDIANTE O
FORNECIMENTO PELA REDE CREDENCIADA DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNOS OU SIMILARES
DOS FABRICANTES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
OUTROS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO
REFERÊNCIA E ANEXOS.
 Valor estimado para futuras aquisições de peças R$:
850.000,00


R$: 930.000,00

Valor estimado para futuras prestações de serviços R$:
80.000,00

02 Taxa de Administração

3,44%

31.992,00

TOTAL
R$: 957,900,00
Atenção: Para preenchimento da Proposta (Anexo IV) deve-se seguir estritamente esta
ordem e numeração dos itens, sendo que apenas o Item 2 (Taxa de Administração) será
disputado.
O valor total estimado deste termo é de R$ 957.900,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e novecentos
reais).

1
1.1

DO LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO
A entrega/execução do objeto da presente licitação deverá ocorrer de acordo com o Termo
de Referência (Anexo I), para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

2
2.1

DOS PRAZOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO
O prazo de entrega/execução dos objetos deve ser no ato após o recebimento da
Autorização de Fornecimento, de acordo com o Termo de Referência (Anexo I).

3
3.1

DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá fornecer garantia total aos produtos ou serviços. Nos termos e
condições estabelecidas.
Caso os produtos não possam ser repostos dentro deste prazo, a contratada deverá
oferecer outro equivalente ou superior, em caráter provisório e temporário, de imediato a
partir da data de abertura do chamado. Este prazo será contado a partir da data da
substituição do produto.
A CONTRATADA garante a total compatibilidade dos produtos proposto com novas
implementações tecnológicas que vierem a ser desenvolvidas pelo seu fabricante.

3.2

3.3

4
4.1
4.2

OBSERVAÇÕES
Os interessados podem apresentar proposta apenas para o ITEM 2, permanecendo o Item
1 com valor inalterado.
Independentemente do critério de julgamento ser pelo valor do ITEM, do LOTE, ou
GLOBAL, os itens serão analisados pelo valor unitário. Qualquer item que tiver seu valor
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4.3

superior ao valor estimado pela administração, deverá ser retificado ou será
desclassificado.
Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo que ultrapassar duas
casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
PREFEITURA DE MINISTRO ANDREAZZA/RO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
PROCESSO Nº 02/SEMOSP/2020
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos abaixo discriminados,
conforme Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:

01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS
DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO. POR
CARTÃO MAGNÉTICO OU COM CHIP. MEDIANTE O
FORNECIMENTO PELA REDE CREDENCIADA DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNOS OU SIMILARES
DOS FABRICANTES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
OUTROS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO
REFERÊNCIA E ANEXOS.
 Valor estimado para futuras aquisições de peças R$:
850.000,00


R$: 930.000,00

Valor estimado para futuras prestações de serviços R$:
80.000,00

02 Taxa de Administração

3,44%

31.992,00

TOTAL
R$: 957,900,00
Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para
todas as comunicações oficiais, inclusive notificações, e nos comprometemos em mantê-lo
atualizado junto à Prefeitura de Ministro Andreazza/RO.
Declaramos conhecer e concordar com todas as condições deste edital e seus anexos e
apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame conforme
valores e especificações técnicas a seguir:
1: O preenchimento desta proposta deve seguir estritamente a ordem e numeração dos itens conforme Anexo III Estimativa de Custos, sob pena de invalidação da proposta.
1.1: O item 1 não será disputado, sendo adjudicado conjuntamente com o item 2.
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1.2: Conforme Item 12 do Termo de Referência (Anexo I), ojulgamento se dará pela menor "Taxa (%)" devendo o valor
do item em moeda corrente ser calculado conforme esse parâmetro. Serão aceitas taxas percentuais com até 2 (duas)
casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.
1.2.1: Em caso de divergência quanto à Taxa Percentual e o Valor da Proposta em moeda corrente, prevalecerá
o primeiro, devendo o valor ser corrigido e adequado às demais condições deste Edital.
1.4: O pregoeiro se reserva ao direito de solicitar a reelaboração da presente proposta sempre que a mesma apresentar
erros formais e sanáveis.

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ dias (no mínimo60 (sessenta) dias), contados da data
limite para recebimento das propostas.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme o Termo de Referência e Edital.
As despesas relativas aos eventuais trocas dos produtos por força da garantia correrão por conta da
contratada.
Declaramos, sob as penalidades da lei, que:
O(s) produto(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não recondicionado(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s).
Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais despesas
necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência.
Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem
como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
Declaramos também que:
a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
b) Aintenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato deste certame quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de
Ministro Andreazza/RO antes da abertura oficial das propostas;
A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração
prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas
previstas na Lei n˚ 8.666/93.
Local e data
_____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _______ /2020.

A ....(nome da empresa)........................, CNPJ/MF Nº ................, sediada ..... (endereço
completo)..........., telefone para contato ..(.....)...................., e-mail ........., Declaramos para todos os fins de
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:
Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do
disposto na Lei Complementar nº 123/06 e Lei nº 3696/PMC/16; (Declarar apenas quando for o caso)
Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e que
Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº
10.520/02;
Declaramos que até a presente data inexiste(m) fato(s)superveniente impeditivo(s) para habilitação, bem
como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da
administração publica Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
Declaramos não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de
1988;
Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;
Declaramos que não utilizamos de trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1° e
no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;
Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no
presente edital;
Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com a Prefeitura de Ministro Andreazza/RO,
que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista.
Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).
A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que
detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração
prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas
previstas na Lei n˚ 8.666/93.

Local e Data,

___________________________________

(Responsável legal e assinatura)
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃOELETRÔNICO Nº. ____/20___
PROCESSO Nº ________/20____.
Aos ...dias do mês de ... o ano de 2020 (dois mil e vinte), o MUNICÍPIO DE MINISTRO
ANDREAZZA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. sob n. ..., com sede na Av. Pau Brasil,
nº 5577, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cacoal, Estado de Rondônia, neste ato representado
pelo ... brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade n. ..., e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.
..., residente e domiciliado no município de ..., e do outro lado a empresa ... pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n. ..., estabelecida à, na cidade de ..., neste ato representada pelo Sr. ...,
portador da Carteira de Identidade sob o n. ... e inscrito no CPF sob o n. ... , doravante denominada
DETENTORA, vencedora da licitação na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço para futura e
possível aquisição, nos termos do Processo Administrativo n. ..., Pregão Eletrônico n°. .../20XX tudo em
conformidade com a Lei Federal n. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal, em estrita observância aos
diplomas legais que norteiam as licitações e contratos administrativos, resolvem CONSTITUIR O
REGISTRO DE PREÇO, mediante as cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto da presente Ata é constituir o Sistema de Registro de Preços, com o
respectivo registro de preços da proposta vencedora para eventual contratação futura de..., visando atender
as necessidades da ...., para um período de .... meses, tudo em conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência, no edital, na Proposta de Preços do Processo Administrativo n. ....,
que constituem partes integrantes desta Ata independente de transcrição.
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
CLÁUSULA SEGUNDA. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Ata correrão à conta dos
recursos consignados na dotação orçamentária da .......
Subcláusula Primeira. As despesas de outros órgãos ou entidades da Administração que utilizarem a Ata
correrão por sua conta.
DO VALOR
CLÁUSULA TERCEIRA. O valor da aquisição dos objetos a serem adquiridos são os constantes da
presente Ata, ofertado pela empresa acima classificada com o menor preço, quais sejam:
ITEM

CÓD

DESCRIÇÃO

UND QUANT. MARCA

V. UNT

V. TOTAL

TOTAL GERAL
Subcláusula Primeira. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo
fornecimento dos produtos objeto desta Ata.
DO REAJUSTE DE PREÇO
CLÁUSULA QUARTA. Não haverá reajuste do preço registrado.
Subcláusula Primeira. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Subcláusula Segunda. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
Subclausula Terceira. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
b. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Subclausula Quarta. 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.
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VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
CLÁUSULA QUINTA. A Ata de Registro de Preços terá vigência de....meses, contados a partir da data de
sua publicação, nos termos do art. 4º do Decreto Federal n. 7.892/13.
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA
CLÁUSULA SEXTA. A administração não estará obrigada a adquirir os produtos da DETENTORA desta
Atade registro de Preços.
SubcláusulaPrimeira.A unidade requisitante deverácertificar-se da conveniência de utilizar a ata de
registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento
dos produtos, nas mesmas condições previstas neste instrumento.
SubcláusulaSegunda.A presente Ata apenas estará caracterizada após o recebimento pela DENTENTORA
das Autorizações de fornecimento emitidas pela unidade requisitante, as quais deverão ter sido precedidas
da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DENTENTORA terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo. A Ata de Registro de Preços poderá ser retirada
pela licitante na Prefeitura ou enviada à mesma via: correios, e-mail ou fac-símile.
Subcláusula Terceira. Quando cabível a lavratura do contrato, a DETENTORA deverá comparecer para
firmá-lo no mesmo prazo assinalado na Subcláusula anterior para a retirada da nota de empenho.
Subcláusula Quarta. A entrega da nota de empenho e a assinatura do contrato (quando este for exigível)
ficarão condicionadas à apresentação pela DETENTORA dos seguintes documentos, devidamente
atualizados:
a)Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – INSS/FEDERAL;
b) Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço–FGTS.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
SubcláusulaQuinta. Os produtos deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e
demais disposições do Termo de referencia, Edital e proposta.
SubcláusulaSexta. A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a
... (Secretaria) ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.
DA FORMA DE PAGAMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA. Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá apresentar à unidade
requisitante a competente nota fiscal (e demais documentos que por ventura sejam exigidos no edital),
acompanhada do atestado de recebimento definitivo (quando for o caso) e cópias das CNDs
INSS/FEDERAL, FGTS e TRABALHISTA.
Subcláusula Primeira. Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação
necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a
regularização.
Subcláusula Segunda. Para atestar o recebimento definitivo do objeto entregue (quando for o caso), as
unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da entrega.
Subcláusula Terceira. As unidades requisitantes não poderão receber o produto diferente daquele objeto do
registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.
Subcláusula Quarta. O pagamento ficará condicionado à apresentação pela DETENTORA dos seguintes
documentos, devidamente atualizados:
a)certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – INSS/FEDERAL;
b) certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Subcláusula Quinta.Estando regular a documentação apresentada, o pagamento devido será depositado na
conta corrente que a DETENTORA, em um dos Bancos informados pelas mesmas, a critério da Secretaria
Municipal de Fazenda.
Subcláusula Sexta. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a DETENTORA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, será devido encargos moratórios, desde a data limite par
apagamento (30 dias após apresentação da nota fiscal) até a data do efetivo pagamento pelo
CONTRATANTE, que serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I X N X VP, onde:
Em = Encargos Moratórios;
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N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I= I/365
I= 6/100/365
I= 0,00016438
Onde I = taxa percentual anual no valor de 6%
DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
CLÁUSULA OITAVA. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados
(EPI´s e/ou EPC´s) , em especial durante a entrega/execução do objeto.
Subcláusula Primeira. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles
trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
Subcláusula Segunda. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da
unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
Subcláusula Terceira. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a
manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração do
presente Contrato.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA NONA. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a(s) DETENTORA(S),
efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Sétima.
Subcláusula Primeira. Fornecer e colocar à disposição da(s) DETENTORA(S) todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à aquisição.
Subcláusula Segunda. Notificar, formal e tempestivamente, a(s) DETENTORA(S) sobre as irregularidades
observadas no cumprimento da aquisição.
Subcláusula Terceira. Notificar a(s) DETENTORA(S), por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.
Subcláusula Quarta. Acompanhar a execução do objeto contratado, efetuada pela(s) DETENTORA,
podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão do fornecimento.
Subcláusula Quinta. Fiscalizar a aquisição, conforme Art. 67 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Subcláusula Sexta. O Órgão gerenciador será responsável pela prática de todos os atos de controle da
Administração do SRP, tudo conforme o Dec. Federal n. 7.892/13.
Subcláusula Sétima. Cumprir com todas as determinações contidas no Termo de Referência e edital de
licitação.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA. A DETENTORA sujeitar-se-á as sanções previstas no capitulo IV da Lei 8.666/93, e
em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o
complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais dispostas nos artigos 86 a 88 da lei
de licitações e contratos e do art. 7.º, da Lei nº 10.520/2002, além das responsabilidades civis e criminais.
a)
Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, poderá a Administração, garantida a
prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes penalidades:
I.
Advertência;
II.
Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual:
§ 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor contratado, nos casos
previstos nos incisos I a V do art. 78 da Lei 8.666/93, limitado a 10% (dez por cento) a ser
calculado sobre o valor dos serviços não executados;
§ em caso de reincidência por 03 (três) vezes no atraso que trata o item anterior, poderá
ser aplicada a sanção doa alínea b, sem prejuízo de outras cominações;
III.
Suspensão temporária em participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo de até 2 (dois) anos;
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b) Pelo descumprimento total ou parcial do contrato pela Contratada, a Administração poderá
rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da contratação, recolhida no prazo de até 15(quinze) dias, contado da comunicação oficial;
c) Não se aplica a multa referida no inciso II do item 13, em casos fortuitos ou de força maior,
condicionando a contratada a apresentar justificativa por escrito, até 24(vinte e quatro) horas antes do
término do prazo para a conclusão dos serviços.
d) Na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da
importância a ser paga à empresa vencedora.
e) As sanções previstas nos incisos I, II e III do item anterior, poderão ser aplicadas às empresas que
em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com suas
entidades paraestatais:
I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes Fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação;
III - Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
de outros atos ilícitos praticados.
f) As penalidades previstas nesse tópico não excluem outras decorrentes da Lei nº 8.666/1993.
Subcláusula Primeira. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
Subcláusula Segunda. O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo
valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.
Subcláusula Terceira. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.
DO CANCELAMENTO DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada pela administração,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à
espécie;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no
mercado.
d) Tiverem presentes razões de interesse público.
Subcláusula Primeira. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou
enviada via: correios, e-mail ou fac-símile.
Subcláusula Segunda. Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata
também poderá ser cancelada por razões de interesse público.
Subcláusula Terceira. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos
contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.
Subcláusula Quarta. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito
ou de força maior, devidamente comprovado.
SubcláusulaQuinta.Os preços registradosserão publicados trimestralmente para orientação da
Administração. (art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93).
DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ficará a cargo da Administração a publicação do presente instrumento,
em extrato, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Ato Convocatório do Pregão –
Edital e seus anexos, bem com a proposta de preço escrita formulada pela(s) DETENTORA(S) da Ata,
constando os preços de fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos teores as
partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua anexação.
Subcláusula Primeira. Os documentos supracitados são considerados suficientes para, em complemento a
esta Ata definir a sua extensão, e desta forma, reger a execução adequada do instrumento ora celebrado.
Subcláusula Segunda. Os casos omissos serão resolvidos pela secretaria em conjunto com a Procuradoria
Geral do Município (PGM), observadas às disposições estabelecidas na legislação vigente.
Subcláusula Terceira. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação
de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de contratações dela decorrente.
Subcláusula Quarta. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.
SubcláusulaQuinta.Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Subcláusula Sexta. As aquisições ou contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 50% dos quantitativos dos itens registrados para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.(Atualizado pelo Decreto Federal N° 9.488 de 30 de Agosto de 2018)
Subcláusula Sétima. As aquisições ou contratações adicionais (caronas), não poderão exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo dos itens consignados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que
aderirem.(Atualizado pelo Decreto Federal N° 9.488 de 30 de Agosto de 2018)
Subcláusula Oitava. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a
condição nela estabelecida, optar pela aceitação ou não da executar do objeto, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que estes não prejudiquem as obrigações anteriormente
assumidas.
Subcláusula Nona. Os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório, obedecidos ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Subcláusula Décima. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
DOFORO
CLÁUSULA DECIMA QUARTA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, Estado de Rondônia, para dirimir
todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, sendo esta, competente para a
propositura de qualquer medida judicial, decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Parágrafo único. E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e
jurídicos.
Ministro Andreazza/RO, __/__/20XX.
Assinaturas
____________________
Prefeita Municipal

______________________
Secretário Municipal

____________________
Empresa

______________________
Gerente do Reg. Preço
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