SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020
Processo Nº: 01/SENF/2020
Item de AMPLA PARTICIPAÇÃO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Data da Abertura: 17/02/2020
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 04/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 e
Decretos Municipais e Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 e do disposto no presente edital e
Decreto Municipal 5.538/2015.
3.

DO OBJETO

3.1 O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIAMENTO DE
CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,(Sistema de Registro de Preços - SRP),
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Secretaria de Fazenda 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
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casos concernentes à sua regularidade fiscal, na forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1º da Lei
Complementar 123/06 e alterações posteriores.
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.
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4.15 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.
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 até3 (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
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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.
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
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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.
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.
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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
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.
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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.
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 3.696/2016.
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
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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.
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).
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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.
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.
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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

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.
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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
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 004/2020
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
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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.
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
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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.
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.
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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 – Combustíveis/
3.3.90.39.00.25. -Taxas de administração.
18.

DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

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.
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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.

II.

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

17

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.
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;
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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.
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.
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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
(http://transparencia.ministroandreazza.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes)
e
www.licitanet.com.br, opção “Visualizar/Impugnações/Esclarecimentos/Avisos”;

II.

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

III.

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.
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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.
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 15 de janeiro de 2020.

Alfredo Henrique Pereira
Pregoeiro Decreto 4.756/PMMA/2019
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1) OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de
combustíveis dos veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado
com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos
de Combustíveis no Estado de Rondônia, de forma a garantir a operacionalização da frota da Prefeitura do
Município de Ministro Andreazza/RO.
2) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
Deverá ser baseado na utilização de cartão de controle (magnético ou microprocessado), que possa ser
utilizado na rede de postos credenciados pela contratada.
Cada veículo terá um único cartão magnético ou microprocessado;
Deverá constituir-se em uma ferramenta de controle e gestão dos combustíveis consumidos nos postos que
integram a rede credenciada;
Deverá garantir a segurança e a integridade de todas as informações obtidas por ocasião dos abastecimentos
realizados na rede credenciada;
Deverá dispor de um software de gestão de abastecimento, que possibilite,por meio de acesso via internet
(on-line), que os usuários previamente cadastrados e autenticados por meio de senha individual, possam
acessar a base de dados com o objetivo de estabelecer parâmetros para os abastecimentos, realizar consultas
e obter relatórios gerenciais, solicitar novos cartões, credenciar e/ou descredenciar veículos e condutores,
realizar a manutenção de cadastros, dentre outras funcionalidades;
Deverá permitir que todas as alterações realizadas on-line, por meio do software de gestão, sejam
processadas e validadas em tempo real, produzindo efeitos imediatos;
Deverá, por ocasião de cada abastecimento, capturar e efetuar o registro informatizado de todos os dados
referentes àquele procedimento, integrando-os em uma base de dados permanente e constantemente
atualizada, para, em seguida, por meio do software de gestão, transformá-los em informações gerenciais,
analíticas e financeiras, que serão disponibilizadas aos gestores da frota e setorial, para subsidiar a tomada de
decisão;
O registro das informações referentes aos abastecimentos será realizado pormeio de equipamentos
periféricos específicos para leitura e gravação de dados, instalados nos postos da rede credenciada.
Deverá, por ocasião de cada abastecimento realizado nos postos da redecredenciada, validar o procedimento
e registrar todas as informações necessárias para o posterior pagamento do combustível fornecido;
O sistema deverá disponibilizar o preço indicado da bomba ou o preço negociado pelo posto credenciado
para fornecimento a Prefeitura em tempo real. Essa informação, é de extrema importância para acesso dos
responsáveis, a fim de indicar o local de menor valor para abastecimento. O sistema deverá também,
disponibilizar quadros comparativos dos postos credenciados dentro do município de Ministro
Andreazza/RO.
O preço máximo pago pelos combustíveis ficará limitado ao preço médio de mercado apurado pela Agência
Nacional de Petróleo – ANP, sob pena de retenção ou cobrança de eventual diferença.
Deverá permitir o estabelecimento de, pelo menos, 04 (quatro) diferentes níveis de acesso ao software de
gestão (Gestor da frota,Gestor setorial, Condutor e Fornecedor), sendo certo:
Nível Gestor da frota deverá permitir acesso total e irrestrito a todas as funcionalidades do sistema, bem
como a visualização de toda a frota e será conferido somente aos usuários pertencentes a Divisão de
Transporte e ao Departamento administrativo;
NívelGestor setorial somente poderá ter acesso às informações referentes aos veículos pertencentes à
Secretaria a qual esteja vinculado;
Nível Condutor somente poderá ter acesso às informações referentes aos abastecimentos realizados por ele;
Nível Fornecedor somente poderá ter acesso às informações referentes aos abastecimentos realizados no
Posto de combustível;
O responsável pela parametrização do sistema será do nível gestor de frota/contrato;
A composição da Prefeitura para distribuição do sistema gestor setorial é de 08 (oito)Secretarias.
Deverá disponibilizar um cartão (magnético ou microprocessado) para cada uma das 71 (setenta e um)
unidades, sendo 30 veículos leves, 20 veículos pesados, 10 equipamentos,1 vans e 10 ônibus, que

22

compõem a frota da Prefeitura do Município de Ministro Andreazza/RO, que serão identificados pela
logomarca da Prefeitura e pelos dados individuais dos respectivos veículos;
A Contratada deverá disponibilizar cartões extras (reserva), que possam ser imediatamente utilizados no
caso de falhas ou extravio dos cartões em uso, garantindo a continuidade dos abastecimentos e do controle
que vinha sendo realizado, até que um novo cartão seja confeccionado para substituir definitivamente o
cartão original;
Os cartões extras (reserva) deverão permitir a vinculação a um veículo da frota da Prefeitura, por meio da
respectiva placa, sendo que essa vinculação e a posterior desvinculação deverão ser realizadas nos níveis de
gestor da frota, de forma on-line e em tempo real, por meio do software de gestão;
Ao serem desvinculados de um determinado veículo, os cartões extras deverão ser bloqueados, até que surja
a necessidade de serem utilizados novamente, com o propósito de se evitar o uso indevido desse recurso;
A quantidade de cartões extras (reserva) não poderá ser inferior a 10% dototal de cartões distribuídos.
Os cartões deverão possuir impresso no verso identificação visual QRCode contendo informações do cartão.
Durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada, cada condutor deverá ter sua
identificação validada por meio de matrícula e senha individual, não se admitindo a realização de
qualquer operação sem que haja a plena identificação do veículo e do respectivo condutor;
Caberá à empresa contratada, a responsabilidade pela solução técnica que identifique o condutor e o veículo
no ato do abastecimento e que coíba, com agilidade e segurança, as eventuais transações não autorizadas
(protegidas), bem como, identifique e registre as transações realizadas em desacordo com os parâmetros
estabelecidos (inconsistências);
As tentativas de realização de transações protegidas e as inconsistências registradas deverão ser informadas
ao gestor da frota/contrato, no prazo máximo de 24 horas após a respectiva ocorrência.
Deverá emitir comprovante da transação realizada, independentemente da solicitação do condutor, com, no
mínimo, os seguintes dados: identificação do posto (nome,CNPJ e endereço), identificação do veículo
(placa), hodômetro do veículo no momento do abastecimento, tipo de combustível, data e hora da transação,
quantidade de litros, valor da operação, além do local destinado para o condutor informar o CPF e consignar
sua assinatura;
Deverá permitir, em situações excepcionais, que os abastecimentos realizados e pagos pela Prefeitura por
outros meios, por ocasião de viagens para cidades que não possuam postos credenciados, sejam registrados
manualmente, por meio de processo de captura não convencional, conforme solução a ser definida e
apresentada pela empresa contratada, a fim de garantir o controle efetivo do consumo verificado pela
totalidade dos veículos que integram a frota municipal;
Deverá permitir, em caso de falhas dos equipamentos periféricos ou doscartões, ou ainda, diante da
ocorrência de situações adversas, como falta de energia elétrica, falhas de conexão, dentre outras, a adoção
de procedimento contingencial, que garanta a realização do abastecimento e a obtenção das informações
necessárias para o controle e a gestão dos procedimentos realizados, além de não comprometer a
continuidade das atividades operacionais da Prefeitura;
Deverá permitir o registro, na base de dados do sistema, do valor do combustível negociado diretamente com
os postos da rede credenciada, que passará a ser considerado nos casos de abastecimentos futuros,
independente do preço indicado na bomba;
Deverá permitir a geração dos dados, capturados por ocasião de todos os abastecimentos realizados na rede
credenciada, para posterior importação pelo software de controle de frota utilizado pela Prefeitura, de acordo
com o leiaute e as regras de negócio definidas pela Prefeitura;
O sistema deverá permitir a geração dos dados, para integração como atual sistema de frotas do município,
que deverão contemplar, no mínimo: identificação do posto (nome, endereço e CNPJ), data do abastecimento
(data e hora), quilometragem no momento do abastecimento, tipo de combustível, quantidade de litros, valor
unitário do abastecimento por litro, valor total do abastecimento, identificação do veículo (placa),
identificação do Condutor, número da ordem de serviço.
As informações deverão estar disponíveis após a consumação do abastecimento do último dia do período. Os
arquivos de dados deverão ser gerados no formato “CSV” (arquivos texto separados por vírgula) para
realização de downloads, para importação dos dados no sistema de frotas.
Deverá permitir a parametrização do abastecimento, por meio de critérios estabelecidos pelos gestores da
frota, com a finalidade de regular os abastecimentos de acordo com o perfil operacional de cada um dos
veículos ou grupo de veículos;
A possibilidade de parametrização deverá contemplar, no mínimo, os seguintes requisitos:
 desempenho do veículo - km/l (mínimo e máximo);
 tipo de combustível;
 capacidade do tanque do veículo;
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intervalo de tempo entre as transações (mínimo e máximo);
valor permitido por transação (mínimo e máximo);
limite de crédito permitido durante o dia semana e mês;
quantidade de transações permitidas (calendário, horário, mínimo e máximo);
preço por litro, por tipo de combustível e por município (mínimo e máximo), e
hodômetro (caso seja definido, o sistema não deverá aceitar a indicação de quilometragem inferior à
indicada no último abastecimento, sendo que no caso de erro, deverá haver a possibilidade de
correção, pelo respectivo gestor, em tempo real, por meio de acesso ao software de gestão, a fim de
não comprometer o abastecimento e a operacionalidade do veículo.

Os parâmetros poderão ser definidos com caráter restritivo, que impeçam a realização do abastecimento
(transações protegidas) ou com caráter informativo, que apenas alertam os gestores da frota quando
ocorrerem situações predefinidas, sem, contudo, restringir a realização do abastecimento (inconsistências);
O sistema deverá permitir a possibilidade de alteração de determinados parâmetros, pelos respectivos
gestores, em tempo real, por meio de acesso ao software de gestão, a fim de não comprometer o
abastecimento e a operacionalidade de determinado veículo;
Permitir a emissão de relatórios gerenciais, financeiros, operacionais e cadastrais, que possibilitem o controle
das despesas, consumo, condutores e veículos, além dos possíveis desvios em relação aos parâmetros
adotados.
A Contratada deverá disponibilizar no sistema, no mínimo, os seguintes relatórios:
 relação cadastral dos veículos por unidade, em todos os níveis;
 relação cadastral dos Condutores;
 histórico completo das operações realizadas pela frota, contendo aindicação de todos os dados
obtidos durante os abastecimentos, tais como: data, hora, identificação do estabelecimento,
identificação do condutor, identificação do veículo (placa), hodômetro do veículo no momento do
abastecimento, tipo de combustível, quantidade em litros adquiridos, valor unitário por tipo de
combustível, valor total da operação em R$ (reais).
 histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;
 demonstrativo das despesas realizadas por tipo de combustível, com preço médio unitário por tipo de
combustível, por veículo ou grupo de veículos;
 demonstrativo do total consumido e do saldo remanescente por cartão, em R$ e em percentual;
 indicação dos desvios de hodômetro, média de consumo do veículo e tipo de combustível;
 despesas realizadas por secretaria, em todos os níveis e por tipo deserviço;
 individual por veículo, identificando a quilometragem percorrida entre os abastecimentos, intervalo
de tempo e média de consumo por litro;
 demonstrativo de desempenho dos veículos por condutor, por tipo de veículo, por unidade;
 consolidação de despesas por veículo ou grupo de veículos;
 consumo e custo (km/l), por veículo ou grupo de veículos, considerando utilização de combustível;
 relatórios financeiros, e
 demonstrativo das transações realizadas em situações não convencionais, identificando o veículo, o
condutor, o estabelecimento e os valores abastecidos.
O software de gestão deverá permitir a obtenção de relatórios relativos a todo o período de vigência do
contrato, sendo flexível, aos gestores, a seleção do período de consulta.
Os relatórios deverão ser disponibilizados, em tempo real, a partir do acesso ao software de gestão de
abastecimento e demonstrar a situação atual verificada na frota naquele momento, considerando todos os
abastecimentos realizados até então.
Os relatórios deverão ser acessados e visualizados pelos gestores, com estrita observância dos respectivos
níveis de acesso.
A Contratada deverá ainda:
Disponibilizar relatório(s), que identifique as transações protegidas por parâmetros que não foram realizadas,
por não terem sido autorizadas, bem como aquelas realizadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos
pelos gestores (inconsistências);
Disponibilizar, até o terceiro dia útil de cada mês, relatório denominado Demonstrativo Mensal de Consumo
de Combustível (DMCC), que contemple, na integra, todos os abastecimentos realizados no mês anterior;
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Disponibilizar relatório que apresente, de forma consolidada, a quantidade (em litros) e os valores (em R$)
dos combustíveis aplicados nos veículos da frota da Prefeitura, com a possibilidade de indexação individual
ou conjunta dos seguintes atributos: tipo combustível, município, Secretaria ao qual está vinculado o veículo,
com possibilidade de corte diário, semanal, quinzenal e mensal;
Deverá permitir, além dos dados comuns a todos os veículos, o cadastramento de informações particulares,
que caracterizam um veículo, possibilitando a obtenção de relatórios e consultas a partir desses dados.
Deverá permitir, a consulta da Rede de Postos credenciados por cidade, exibindo a localização
georreferencias em mapa no sistema de gestão.
O software de gestão deverá exibir alertas visuais informando aos gestores no mínimo os seguintes avisos:
 veículos vencimento do Licenciamento com vencimento próximo;
 condutor com vencimento da CNH próximo;
Deverá dispor de um Aplicativo nativo para sistemas Android ou IOS de gestão de abastecimento, que
possibilite, por meio de acesso via celular (on-line), que os usuários previamente cadastrados e autenticados
por meio de senha individual, possam acessar a base de dados conforme o nível de acesso, realizar consultas
de abastecimentos, receber notificações, realizar autorizações,consulta do saldo do cartão com o
escaneamento do QRCode dos cartões de abastecimento e localizar o Posto Credenciado mais próximo e
exibir a rota até o posto, dentre outras funcionalidades;
Nível Gestor da frota deverá permitir acesso total e irrestrito a todas as funcionalidades do aplicativo;
Nível Condutor somente poderá ter acesso às informações referentes aos abastecimentos realizados por
abastecido, realizar consulta do saldo do cartão com o escaneamento do QRCode do cartão de abastecimento
e localizar o Posto Credenciado mais próximo e exibir a rota até o posto;
Deverá dispor de umaAPIde consulta, que possibilite, por meio de requisições a disponibilização das
transações em tempo real no Portal da Transparência, de acordo com a IN62 TCE-RO.
A realização, pela rede credenciada, de abastecimentos de combustíveis, sem a devida cobertura de crédito,
por inobservância dos parâmetros estabelecidos, será de total responsabilidade da empresa contratada;
3) DA REDE CREDENCIADA
Entende-se por rede credenciada, o conjunto de estabelecimentos, cujo ramo de atividade é o comércio
varejista de combustíveis, previamente selecionados pela empresa prestadora do serviço de gestão de
abastecimento e disponibilizados para a realização do abastecimento dos veículos pertencentes à frota da
Prefeitura;
A empresa contratada deverá disponibilizar emanter em plenofuncionamento, durante toda a vigência do
contrato, rede credenciada que permita o abastecimento dos veículos que integram a frota da Prefeitura,
observada a quantidade mínima de estabelecimentos e suas respectivas localizações definidas por este Termo
e Referência;
A rede credenciada deverá contar com no mínimo 02 (dois) postos de abastecimento localizados no
município de Ministro Andreazza/RO, e demais postos localizados nos principais Municípios pelas quais
percorrem os veículos pertencentes à frota, cujo funcionamento seja ininterrupto das 07h00 às 20h00:
Na rodovia BR 364, a rede credenciada deverá contar com postos de abastecimento, cuja distância entre si
não exceda a 200 km:
A rede credenciada deverá contar com pelo menos um posto de abastecimento nas seguintes cidades do eixo
Vilhena a Porto Velho do Estado de Rondônia
Na impossibilidade de credenciamento, por inexistência de postos que se enquadram nos critérios
estabelecidos neste termo, a empresa contratada deverá justificar por escrito e credenciar outros
estabelecimentos, compatibilizando os critérios da distância e do horário de funcionamento;
A fim de atender as necessidades operacionais da Prefeitura, a Contratadadeverá credenciar novos postos, no
prazo máximo de 30 dias, contados da data da solicitação formulada pelo gestor da frota ou do contrato;
Todos os postos que integram a rede credenciada, disponibilizada para atender a frota da Prefeitura, deverão
estar devidamente equipados para realizar transações de acordo com a solução tecnológica adotada pela
empresa contratada, especialmente quanto ao modelo de cartão fornecido aos veículos;
Os valores dos combustíveis fornecidos pela rede credenciada serão faturados de acordo com o preço à vista
de bomba, ou do valor negociado diretamente com o estabelecimento, caso essa possibilidade tenha sido
efetivada;
A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do combustível,
não respondendo a Prefeitura solidária ou subsidiariamente por este pagamento;
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Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua rede credenciada possui
estabelecimentos que apresentam condições de atender, de imediato, 50% da frota, além de comprovar
também que tem credenciado em sua rede os dois postos credenciados no Município de Ministro
Andreazza/RO (mínimo exigido).
A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio do envio de relação (em formato MSExcel), indexada por município, contendo nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço, telefone e horário de
funcionamento do posto, bem como a distância compreendida entre o estabelecimento e a Prefeitura.
Caso seja necessário, os demais estabelecimentos deverão ser credenciados dentro do prazo de implantação
do sistema, a CONTRATADA DEVE:
Não credenciar e/ou descredenciar o posto de abastecimento de combustível que esteja sancionado pelo não
cumprimento das legislações vigentes sobre o controle de poluição do meio ambiente, em especial as
regulamentações do IBAMA, CONAMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEDAM.

4) DA IMPLANTAÇÃO
A Contratada deverá implantar o sistema em todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Ministro
Andreazza/RO, deixando-o em condições de pleno funcionamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contado do recebimento por ela da Autorização para Início dos Serviços, considerando o seguinte
cronograma:

Item
1
2
3
4

Atividades

05

Cronograma em dias
10
15
20
25

30

Cadastramentodosveículos,
equipamentos,
usuários
e
parametrização inicial no Sistema.
Confecção e fornecimento dos cartões
individuais.
Credenciamento da Rede Credenciada
de postos credenciados no Sistema.
Treinamento dos condutores e gestores
das frotas.

O processo de implantação do sistema compreende as seguintes atividades:
 cadastramento dos veículos;
 cadastramento dos usuários (gestores / condutores);
 definição da logística da rede de postos credenciados;
 preparação, distribuição e instalação dos equipamentos periféricos;
 fornecimento à Prefeitura da relação dos postos credenciados;
 treinamento dos gestores e condutores;
 fornecimento de cartões para os veículos,
 divulgação da senha dos condutores.
A Contratada deverá fornecer, sem custo extra à administração, programa de capacitação de pessoal para os
condutores e gestores envolvidos na utilização do sistema, que deverá abordar:
 operações de cadastramento, parametrização dos cartões e limite de crédito;
 detalhamento dos procedimentos para utilização do software de gestão;
 emissão de consultas e relatórios, por meio do software de gestão;
 informações relativas à eventuais falhas operacionais e as providências necessárias para saná-las;
 aplicações práticas do sistema e do software de gestão;
 outras informações julgadas oportunas e necessárias para a corretautilização do sistema.
O treinamento deverá ser ministrado na sede da Prefeitura e a quantidade de instruídos obedecerá ao seguinte
critério:
 até 02 (dois) instruendos por Secretaria (total16); e
 até 03 (três) instruendos gestores (administrativo);
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Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do treinamento serão de inteira
responsabilidade da Contratada;
Para contribuir com o processo de treinamento, a Contratada deverá elaborar e fornecer, no mínimo, 01 (um)
exemplar dos materiais de apoio a seguir definidos, para cada Secretaria Municipal:
Guia do usuário, com orientações necessárias para a realização de todas as atividades afetas aos gestores da
frota, em todos os níveis;
Disponibilizar no sistema canal de treinamentocom vídeos voltado aosgestores e condutores, com
apresentação do produto e as orientações necessárias para a realização de todas as atividades afetas aos
condutores, inclusive em relação aos procedimentos a serem adotados pelos frentistas nos postos da rede
credenciada.
5) DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execuçãodos serviços descritos no
presente Termo de Referência, à Prefeitura é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços prestados.
Para tanto, o fiscal do contrato poderá:
 Ter livre acesso aos locais de execução do serviço;
 Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar seuefetivo cumprimento;
 Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela empresa contratada, efetivando avaliações
periódicas;
Apresentar planilha dos serviços efetivamente executados, para efeito de medição, descontando-se do valor
devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados decorrentes de motivos imputáveis à
empresa contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.
6) DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

Item
01
02
03
04
05

Frota da Prefeitura
Veículos Leves
Veículos Pesados
Equipamentos
Vans
Ônibus

Item

Quantitativo
30
20
10
01
10

Secretaria

Etanol

01

Gabinete

---

02
03
04
05
06
07
08

Secretaria de Fazenda
Secretaria de Obras
Secretaria de Agricultura
Secretaria de Saúde
Secretaria de Assistência Social
Secretaria de Educação
Superintendência de Esporte

---------------

Quantitativo Estimado
Diesel
Gasolina
Diesel S10
Comum
Comum
10.000
70.000
25.000
5.000
35.000

25.000
25.000
30.000
1.000
20.000
5.000

5.000
5.000
8.000
15.000
8.000
2.500
1.000

7) DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMBUSTÍVEIS (PARA OS 71 VEICULOS, MÁQUINAS E TRATORES
QUE COMPÕEM A FROTA).

Tipo de
Combustível
Diesel Comum

Quantidade
de veículos
24

Quantidade
MensaldeLitros

Preço
Unitário

11.250

R$ 3,85

Total Mensal
R$ 43.312,50
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Diesel S10

15

9.666,67

R$ 4,00

R$ 38.666,68

Gasolina Comum

32

3.708,33

R$ 4,59

R$ 17.021,23

Total Estimado Mensal

R$ 99.000,41

8) DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E VALOR ESTIMATIVO
8.1. Os combustíveis, a serem fornecidos devem atender às especificações e
estimativas de consumo como segue:
8.2. ESTIMATIVO 12 (doze) MESES
Gasolina Comum: 44.499,96 litros
Diesel-S-10: 116.000,04 litros
Diesel comum: 135.000 litros
8.3. O valor considerado a ser registrado para atender a demanda acima relacionada,
estima-se em R$ 7.098.762,26 (Sete milhões noventa e oito mil setecentos e sessenta e
dois reais e vinte e seis centavos), com base na tabela da ANP (sendo multiplicado o
quantitativo de litros pelo valor médio aferido na tabela da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Combustível).

Planilha de preços máximos
Item Descrição

01

Unid Qtd "A"
Valor anual
reembolso
(não está em
disputa)
de Mês 12 1.188.004,92
e

Serviço
administração
gerenciamento
informatizado,
operadora de sistema
de “CARTÕES DE
ABASTECIMENTO”
utilizando
sistema
eletrônico online, com
rede
de
estabelecimentos
credenciados
para
serviços
de
abastecimento
no
município de Ministro
Andreazz, e no eixo
Vilhena/Porto velho,
para
atender
as
Secretarias Municipais
de
Ministro
Andreazza/RO.
(combustíveis:
gasolina
comum,diesel comum
e diesel S-10).

"C"
"B"
Taxa
Valor Total
Taxa Admin Admin
A+B
(Percent.anual) (Valor
anual)
1,74
20.671,28 1.208.676,20

DA ESTIMATIVA PARA 12 (DOZE) MESES (CONSUMO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO):

01 SERVIÇO
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
GERENCIAMENTO
INFORMATIZADO, OPERADORA DE SISTEMA DE “CARTÕES DE
ABASTECIMENTO” UTILIZANDO SISTEMA ELETRÔNICO ONLINE,

R$ 1.188.004,92
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COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MINISTRO
ANDREAZZA, E NO EIXO VILHENA/PORTO VELHO, PARA
ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MINISTRO
ANDREAZZA/RO. (COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DIESEL
COMUM E DIESEL S-10). (DESPESA ESTIMADA COM
COMBUSTÍVEL)
02 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS R$ 20.671,28
VEÍCULOS, UTILIZANDO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA ATENDER AS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA. (DESPESA
ESTIMADA COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)
TOTAL
R$: 1.208.676,20
9) DA PROPOSTA:
9.1. O critério da licitação deverá ser o de menor preço referente a taxa de
administração.
9.3. No percentual da taxa de administração deverão estar incluídos todos os tributos,
tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado.
9.4. Para a taxa de administração, o percentual será fixo e irreajustável, não se
admitindo nenhuma alteração.
10)

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE








11)

Fazer cumprir fielmente as cláusulas do Contrato;
Designar Fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê-la, em caso de desacordo ou por descumprimento ao
pactuado, no prazo de 2 (dois) dias úteis após o seu recebimento, encaminhando-a para pagamento,
desde que cumpridas todas as exigências pactuadas;
Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições e prazos estabelecidos no instrumento
contratual, desde que cumpridas todas às exigências pactuadas.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
Notificar à contratada a ocorrência de serviços que estiverem emdesacordo com instrumento
contratual; e
Fiscalizar os documentos que comprovem a manutenção das condições dehabilitação da contratada,
solicitando os originais quando julgar necessário.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA









Cumprir e garantir o pleno cumprimento do instrumento de contrato, praticando as melhores técnicas
administrativas e operacionais de mercado;
Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, tendo funções
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
Atender, por meio de preposto designado, as solicitações da CONTRATANTE, prestando as
informações referentes à prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais irregularidades
na execução do objeto contratado;
A contratada deverá providenciar a correção das deficiências apontadaspelo CONTRATANTE, no
prazo de até 24 horas, sob pena de aplicação de sanções;
Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços,apresentando razões
justificadoras que serão objeto de apreciação pelo contratante; e
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições dehabilitação e qualificação exigidas para
a contratação.
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12)

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em moeda corrente, através de Ordem Bancária, após
apresentação da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias devidamente atestada por servidor designado pela
Contratante, sendo uma referente à taxa de administração e outra para os valores do consumo dos
combustíveis no período.
12.2. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro será devolvida a empresa contratada para
retificação e reapresentação.
12.3. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente serão efetivados em até 30 dias úteis após a
verificação da regularidade da empresa contratada, com a apresentação das certidões necessárias para esse
fim (Negativas de Débito do INSS, FGTS e CNDT).
12.4 - Caberá a Secretaria Municipal de Fazenda (SEMF) a averiguação da disponibilidade financeira para
efetuar o pagamento.
13)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

13.1 - 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 – Combustíveis/
3.3.90.39.00.25. -Taxas de administração
14)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As dúvidas quanto ao presente Registro de Preços poderão ser sanadas através do telefone 0(xx) 69 3448
2260, na SEMAS, no horário de 7:00 às 13:00 horas.
Ministro Andreazza/RO, 06 de janeiro de 2020.
___________________________________
Cleder de Camargo
Matrícula nº. 1191
Estou de acordo com todas as informações prestadas nas declarações e assinaturas
acima do presente termo de referencia.
___________________________________
SEMF – Órgão Gerenciador
______________________
SEMAS

____________________
SEMAGRI

______________________
SEMSAU

____________________
SEMEC

______________________
SEMOSP

____________________
GABINETE

______________________
SUMELC
O Excelentíssimo 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 de Ministro Andreazza
Ministro Andreazza/RO,______ de _________________________ 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"),
* Declarações (Modelo disponível no Anexo V),
* Certidões ou Documentos que estiverem vencidos junto ao CRC/PMMA,
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* Qualificação Técnica (quando exigido),
* Qualquer documento exigido no edital que não conste noCRC/PMC.
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 SERVIÇO
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
GERENCIAMENTO R$ 1.188.004,92
INFORMATIZADO, OPERADORA DE SISTEMA DE “CARTÕES DE
ABASTECIMENTO” UTILIZANDO SISTEMA ELETRÔNICO ONLINE,
COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MINISTRO
ANDREAZZA, E NO EIXO VILHENA/PORTO VELHO, PARA
ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MINISTRO
ANDREAZZA/RO. (COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DIESEL
COMUM E DIESEL S-10). (DESPESA ESTIMADA COM
COMBUSTÍVEL)
02 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS R$ 20.671,28
VEÍCULOS, UTILIZANDO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA ATENDER AS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA. (DESPESA
ESTIMADA COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)
TOTAL
R$: 1.208.676,20
Atenção: Para preenchimento da Proposta (Anexo IV) deve-se seguir estritamente esta
ordem e numeração dos itens, sendo que apenas o Item 2 (Taxa de Administração) será
disputado.
O valor total estimado deste termo é de R$ 1.208.676,20 (um milhão duzentos e oito mil seiscentos e
setenta e seis reais e vinte centavos).

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

4.3

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
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 04/2020
PROCESSO Nº 01/SEMF/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:
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:

Ord
1

2

LOTE 01
Descrição
SERVIÇO
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
GERENCIAMENTO
INFORMATIZADO,
OPERADORA DE SISTEMA DE “CARTÕES DE
ABASTECIMENTO”
UTILIZANDO
SISTEMA
ELETRÔNICO
ONLINE,
COM
REDE
DE
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO
DE MINISTRO ANDREAZZA, E NO EIXO
VILHENA/PORTO VELHO, PARA ATENDER AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MINISTRO
ANDREAZZA/RO. (COMBUSTÍVEIS: GASOLINA
COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10).
(DESPESA ESTIMADA COM COMBUSTÍVEL)
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
PARA
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, UTILIZANDO
SERVIÇO
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
GERENCIAMENTO
INFORMATIZADO
PARA
ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE
MINISTRO ANDREAZZA. (DESPESA ESTIMADA
COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)
Total da Proposta:

Unid

Qnt.
1

Taxa
(%)
-

Valor Unit.
(R$)
R$
1.188.004,92

Valor Total.
(R$)
R$
1.188.004,92

SV

TX

1

0%

0,00

0,00

R$ 0,00

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 aquisição 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 Atacorrerão 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.

37

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;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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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;
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;
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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.
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,
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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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