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fls.__________________

Visto.________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

EDITAL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 02.00502/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2020/SML/PVH 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº004/2020

LICITAÇÃO COM LOTES PARA: 

LOTE: 02, 04 e 06  COTA PRINCIPAL (AMPLA CONCORRÊNCIA),
DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS QUE ATENDEM AOS
REQUISITOS DESTE EDITAL.

LOTE:01,  03  e  05  COTA RESERVADA  DE  ATÉ  25%  PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP.

AVISOS IMPORTANTES

Senhores Licitantes, 

Recomendamos  aos  interessados  em
participar do Pregão regido  por este Edital,
atenta  leitura  das  condições/exigências  nele
estabelecidas,  notadamente  quanto  aos
requisitos  de  participação,  formulação  de
propostas de preços, documentos de habilitação
e prazos. 

Ressaltamos  que  será  de  inteira
responsabilidade  dos  licitantes  à  observância
de  mensagens,  avisos  e  comunicados  inseridos
no  chat  do(s)  lote(s)  e/ou  no  campo  de
mensagens  geral  deste  Pregão  no  Sistema
Licitações-e. 

Dúvidas  podem  ser  esclarecidas  junto  à
Pregoeira ou membros da  Equipe de Pregão 01,
por  e-mail  (pregoes.sml@gmail.com)  ou  pelo
telefone (69) 3901-3639.
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020/SML/PVH, MENOR PREÇO
SRP Nº004/2020/SML/PVH

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE
PLANO DE CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE ENCHENTES (KIT DE HIGIENE PESSOAL,
KIT  DORMITÓRIO  E  KIT  LIMPEZA),  visando  atender  às  necessidades  da  Administração
Pública  Direta  e  Indireta  do  Município  de  Porto  Velho,  conforme  especificações,
unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste edital, as quais deverão ser,
minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

VALOR ESTIMADO: R$ 777.131,31 (Setecentos e setenta e sete mil, cento e trinta e um
reais e trinta e um centavos) 

DATA DE ABERTURA: 27 de fevereiro de 2020, às 11h (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes
encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos
Page:     www.portovelho.ro.gov.br   e www.licitacoes-e.com.br  .   

AVISO IMPORTANTE: Informamos que não serão aplicadas a esta Licitação as disposições
do  Decreto  Federal  n.  10.024/2019,  esclarecendo  desde  já  que  as  Licitações  na
modalidade Pregão Eletrônico no âmbito desta Prefeitura são reguladas por Decreto
próprio,  o  qual  está  em  fase  final  de  tramitação  para  adequar-se  às  alterações
promovidas no âmbito Federal, razão pela qual, os documentos de Habilitação e Proposta
ajustada ao lance final deverão ser encaminhados ao e-mail informado no item 6.1. do
Edital,  não sendo,  portanto,  obrigatório  envio de  documentos  anexos  por meio  do
Sistema Licitações-e.  

Porto Velho – RO, 10 de fevereiro de 2020. 

Tatiane Mariano
Pregoeiro (a)
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020/SML/PVH
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 004/2020

PROCESSO Nº 02.00502/2019

PREÂMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML, por intermédio de sua Pregoeira e
Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 001/2020/SML, publicada no Diário Oficial
dos Municípios Rondonienses – DO-AROM nº 2.628, de 14.01.2020,  torna público para
conhecimento  dos  interessados  a  realização  de  Licitação  na  modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Complementar nº 654, de 06 de março
de 2017, publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de março de 2017, Lei Federal nº 10.520, de
17.07.2002,  Decretos  Municipais  nº  10.300  de  17.02.2006  e  15.402  de  22.08.2018,
publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia(AROM) n° 2279 de 24.08.2018 e
suas alterações, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações,
aplicando-se  subsidiariamente, no  que couberem,  as disposições  da Lei  Federal nº
8.666/93 e alterações, e demais normas regulamentares estabelecidas neste edital e
seus anexos.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PLANO
DE CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE ENCHENTES (KIT DE HIGIENE PESSOAL, KIT
DORMITÓRIO E KIT LIMPEZA),  visando atender às necessidades da Administração Pública
Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme disposições deste Edital e
seus anexos. 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/02/2020 às 14h;
1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/02/2020 às 11h;
1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/02/2020 às 11h;
1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 27/02/2020 às 11h30min;
1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília / DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Termo de Referência 
c) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
d) ANEXO IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
e)  ANEXO  V: Modelo  de  Declaração  Quanto  ao  Cumprimento  das  Normas  Relativas  ao
Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
g) ANEXO VII: Minuta da Ata de Registro de Preços;
h) ANEXO VII-A: Formação de Cadastro Reserva; 
i) Anexo VIII: Minuta de Contrato;

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1.  O  pregão  eletrônico  será  realizado  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança,
utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas
fases. A partir do horário previsto neste Edital, a sessão pública na Internet será
aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

2.2.  Os trabalhos  serão  conduzidos  por servidor  da Superintendência  Municipal de
Licitações – SML, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica
do  Banco  do  Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “acesso
identificado”.

2.3.  Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura
da Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com; 
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2.4. As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes interessados e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo  MENSAGENS,  no  link
correspondente a este edital.

2.5.  O fornecedor deverá observar  as  datas  e os horários limites previstos para
recebimento  e abertura da  proposta,  atentando  também  para a data  e horário para
abertura da sessão e início da disputa.

2.6.  A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta
de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site  www.licitacoes-
e.com.br, opção “Acesso Identificado”, observando data e horário limite estabelecidos.

2.7. PARA OS LOTES DE AMPLA CONCORRÊNCIA, o licitante enquadrado na condição de ME/EPP
E  EQUIPARADAS,  que  pretender  utilizar-se  das  prerrogativas  asseguradas  pela  Lei
Complementar nº 123/06, deverá assinalar em campo próprio do Sistema que atende aos
requisitos do artigo 3º da Lei mencionada.

2.7.1. A ausência da informação prevista no item anterior, não impedirá a participação
da ME/EPP E EQUIPARADAS nos Lotes DE AMPLA CONCORRÊNCIA do processo licitatório, porém
será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas prerrogativas.

2.7.2.  PARA O Lote DA COTA RESERVA, os licitantes deverão declarar no sistema do
Pregão Eletrônico a condição de ME/EPP E EQUIPARADAS como condição para o exercício
dos benefícios supracitados. 

2.8. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  tem  pleno  conhecimento  das  exigências
previstas neste Edital, declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
nele  previstos  e  que  sua  proposta  está  em  conformidade  com  as  exigências  deste
instrumento convocatório.

2.9. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados;

2.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

2.11.  Caberá à  licitante 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.

3. DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

3.1.  As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta  licitação,
correrão à conta dos recursos específicos no orçamento do Município de Porto Velho,
(Conforme dispõe o Decreto Municipal nº 15.402, de 22.08.2018, que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Porto Velho, em seu Art. 10,§
4).

3.2. VALOR ESTIMADO: R$ 777.131,31 (Setecentos e setenta e sete mil, cento e trinta e
um reais e trinta e um centavos).

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderá participar desta licitação, toda e qualquer firma individual ou sociedade,
regularmente estabelecida no País, que esteja credenciada no Sistema de Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de
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Fornecedores  – SICAF  ou  demais  interessados que  atenderem  a  todas as  exigências
contidas neste Edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado.

4.2. A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de modo que os
licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente cadastrados junto
ao  provedor  do  sistema  eletrônico  –  Banco  do  Brasil  S/A,  através  do  endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br;

4.3.  Para os lotes previamente definidos neste edital,  reserva-se cota de até 25%
(vinte e cinco por cento) para participação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADAS a ME e EPP, bem como resta reservada cota principal para AMPLA
CONCORRÊNCIA,  conforme  quantidade  e  valores  indicados no  Anexo  II  do  Edital,  em
cumprimento ao art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações,
desde que se enquadrem nas disposições estabelecidas nesta seção.

4.4.  Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou
mais das seguintes situações:

a) tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com o Município de Porto
Velho, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, desde que o Ato
tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

b)  estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo penalidade de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, aplicada por órgão da Administração Pública Direta
ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso;

c) sejam, nos termos do art. 87 IV, da Lei 8.666/93, declaradas inidôneas para fins de
participação  em  licitação  ou  contratação  com  a  Administração  Pública  Direta  ou
Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da legislação aplicável, desde que o
Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso;
 
d) se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

e) Estejam reunidas em consórcio qualquer que seja sua forma de constituição e sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

f) estrangeiras que não funcionem no País;

g) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.5. Por se tratar de produtos comuns, no mercado, não será admitido a participação de
empresas, na condição de consórcios; 

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Do envio eletrônico da proposta:

5.1.1. Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do licitações-
e até a data e horário definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital.

5.1.2.  A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 
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5.1.3.  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.

5.1.4. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste edital  e seus anexos.  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.

5.1.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os cus-
tos decorrentes da entrega dos produtos/materiais, objeto deste edital, tais como
transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas inci-
dentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do pre-
sente Pregão;

5.1.7. Informações como: Marca, modelo/referência, deverão constar do campo próprio do
sistema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convocatório, outras in-
formações julgadas necessárias e pertinentes a serem prestadas no campo “Informações
Adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

5.1.8. A ausência de Marca/modelo no campo próprio do sistema não impedirá a licitante
de participar da etapa de lances. Porém, tais informações deverão constar da proposta
escrita reajustada e enviada, via e-mail, no prazo que será estabelecido e informado
pelo pregoeiro, em campo próprio do sistema, após a fase de lances.

5.1.9.  Após abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

AVISO IMPORTANTE: Informamos que não serão aplicadas a esta Licitação as disposições
do  Decreto  Federal  n.  10.024/2019,  esclarecendo  desde  já  que  as  Licitações  na
modalidade Pregão Eletrônico no âmbito desta Prefeitura são reguladas por Decreto
próprio,  o  qual  está  em  fase  final  de  tramitação  para  adequar-se  às  alterações
promovidas no âmbito Federal, razão pela qual, os documentos de Habilitação e Proposta
ajustada ao lance final deverão ser encaminhados ao e-mail informado no item 6.1. do
Edital,  não sendo,  portanto,  obrigatório  envio de  documentos  anexos  por meio  do
Sistema Licitações-e.

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1. Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicada no preâmbulo deste edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes
ocorrerá  exclusivamente mediante  troca de  mensagens, em  campo próprio  do sistema
eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.2.4.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  menores  e  sucessivos,  observados  o
horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo efetuado lance aparentemente inexequível, o Pregoeiro poderá alertar o
proponente sobre o valor ofertado, através do sistema, podendo o mesmo ser confirmado
ou reformulado pelo proponente.
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5.2.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período
de tempo de, até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema
eletrônico, finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de lances.

5.2.8.  Caso  o  sistema  não  emita  o  aviso de fechamento  iminente,  o  Pregoeiro  se
responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes.

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 2 (duas)horas, contadas
da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, os documentos exigidos neste
edital para fins de habilitação e proposta de preços adequada ao lance final ou valor
negociado, quando houver, por meio eletrônico (e-mail: prego  e  s.sml@gmail.com  ).

6.2. O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail acima, desde que solicitado an-
tes  de  findo  o  prazo  estabelecido  no  item  6.1  e  formalmente  aceita  pelo(a)
Pregoeiro(a).

6.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final,
de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado constantes nos Anexos I e
II deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa (advertência, multa,
suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade);
 
6.4. A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado em 1 (uma)
via,  redigida  em  língua  portuguesa  (salvo  quanto  as  expressões  técnicas  de  uso
corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, rubricada em todas
as páginas e assinada na última pelo responsável ou procurador da empresa licitante,
bem como numeradas em ordem crescente, além de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail e telefone do licitante, bem
como conta–corrente, nome e número da agência bancária pela qual ocorrerá o crédito
dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de
sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total, em Real, utilizando-se apenas duas casas deci-
mais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limi-
tado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabeleci-
do desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o
preço unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

6.5. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (noventa) dias, a con-
tar da data de sua apresentação. 

6.6. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do responsá-
vel da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

6.7. Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos, impressos e/ou
outros documentos referentes aos produtos licitados, enviando-os em tempo hábil, esca-
neados para o e-mail pregoes.sml@gmail.com, a fim de proporcionar ao Pregoeiro, maio-
res condições de aferição da qualidade e aceitabilidade do bem ofertado.

6.8. O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre
a composição dos preços propostos.
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6.9. No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descritas no
licitações-e e o disposto neste Edital e seus anexos (Especificações Técnicas), o
licitante deverá obedecer às exigências editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Declaração de  Elaboração  Independente  de Proposta (Anexo III  deste Edital),
confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente  assinada  pelo  seu
representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

7.2. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de registro de produto
emitido pelo MS (Ministério da Saúde)e/ou Ministério da Agricultura, ou de sua isenção
(ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da
União;  ou  Protocolo  de  Revalidação,  acompanhado  da  cópia  do  último  Registro  do
Produto, Cópia Simples. (NO QUE COUBER). 

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR LOTE, sendo que
as  propostas  deverão conter preços  unitários  e totais para o  lote,  sob  pena de
desclassificação.

8.1.1.  Os preços unitários e totais referidos no  item 8.1, deverão, evidentemente,
estar compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

8.1.2. PARA COTA RESERVA, não havendo vencedor, deverá o Pregoeiro adjudicar ao vence-
dor da cota principal(AMPLA CONCORRÊNCIA) ou, diante de sua recusa, aos licitantes re-
manescentes, de forma sucessiva, desde que pratique o preço do primeiro colocado da
cota de ampla concorrência, nos termos do art. 8º, § 2º do Decreto nº 8.538/2015, ob-
servado ainda o item seguinte:

8.1.3. Se a mesma empresa vencer a COTA RESERVA e a COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA, a con-
tratação de ambas as cotas ocorrerá pelo de menor valor. 

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I.  Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que
forem  omissas,  vagas  ou  que  apresentarem  irregularidades  insanáveis  ou  defeitos
capazes  de dificultar  o  julgamento;  que se  oponham  a  qualquer  dispositivo  legal
vigente,  mormente no  que  tange  aos  aspectos  tributários;  ou  que  contenha  preços
excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços
irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das
demais licitantes. 

II. Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou
descontos não previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido (Art. 44, § 2º, Lei 8.666/93);

III.  Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus
preços unitários e total do lote, superiores aos preços atestados pela Administração
como sendo os de mercado;

8.2.1.  Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade  de esclarecimentos  complementares,  poderá  ser efetuada  diligência,  na
forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado. No
caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, prevalecem os valores
obtidos na proposta inicial.
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8.3.2. A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação ou
documentos  desatualizados  no  SICAF,  deverão  ser  escaneados  dos  originais,  estar
assinados, rubricados, quando enviados via correio eletrônico.

8.3.3.  Se  a  documentação  exigida  não  estiver  completa  e  correta;  ou  contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos; ou descumprir o prazo estabelecido, o
Pregoeiro (a) considerará a proponente DESCLASSIFICADA.

8.3.4. Quando houver desclassificação/inabilitação da primeira colocada, a proposta de
preços e documentos exigidos para habilitação da próxima colocada convocada, deverá
ser apresentada conforme a data de sua convocação.

8.3.5.  A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão ser
encaminhados em original ou por cópias autenticadas por tabelião de cartório ou por
qualquer servidor da Superintendência Municipal de Licitações – SML, no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do pregão ou quando convocada,
para a Superintendência Municipal de Licitações – SML, situada na Av. Carlos Gomes, nº
2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO, em envelope contendo em
sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.00502/2019
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4.  Se a proposta não for aceitável e o Licitante recursar-se à negociação dos
valores  iniciais,  quando  estes  estiverem  acima  do  estimado  pela  Administração,
conforme limites estabelecidos neste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro examinará a
Proposta subsequente e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.5.  Ocorrendo  o  previsto  acima  e,  havendo  mais  de  um  licitante  interessado  em
negociar, o pregoeiro(a) consignará o prazo de 1 (um) dia útil para manifestação dos
interessados, o pregoeiro(a) deverá observar a ordem de classificação final do LOTE
para negociação, como forma de garantir a lisura do procedimento. 
 
8.6.  O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover  quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento
da convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar
parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

8.7.  O  Pregoeiro  poderá  sanar  erros ou falhas que  não  alterem a  substância  das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.

8.8. Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na
qual estão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que
estará disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente após encerramento
da sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS a ME e EPP, Entende-se por
empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até  5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
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9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema eletrônico possibilitará, automati-
camente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios pre-
vistos para as ME’S e EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com relação aos be-
nefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

9.4. As disposições contidas neste item 9 aplicam-se apenas às microempresas ou empre-
sas de pequeno porte que apresentarem propostas para a licitação; 

9.5.  Não  ocorrendo  a  contratação  na  forma  exposta,  o  procedimento  licitatório
prossegue com as demais licitantes. 

10. HABILITAÇÃO

10.1. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo Sistema
de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro de Fornecedores
do Município de Porto Velho (SISCAF), nos documentos por eles abrangidos.

10.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta “online” no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,  em relação  à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira da licitante.

10.1.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente  quando o  licitante  esteja  com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.

10.1.3. Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo SICAF ou SISCAF encontrar-
se desatualizado ou com a validade expirada, fica assegurado ao licitante, encaminhar
a documentação atualizada no ato da sua convocação.

10.1.4. DECLARAÇÕES:

10.1.4.1. Declaração  de superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme
modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.1.4.2. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de menores,
conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

10.1.4.3. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme
Modelo do Anexo VI do Edital; 

10.1.5. O  Proponente  vencedor  que  não  for  inscrito  no  SICAF  ou  no  Cadastro  de
Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, além das Declarações
constantes  dos  subitens  10.1.4.1, 10.1.4.2  e  10.1.4.3 deste  Edital,  os seguintes
documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da Junta
Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido o
estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que
identificados os seus administradores;

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante  apresentação  de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado
da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

d) Prova de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante  apresentação de
Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida  pela  Secretaria  Municipal  da
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as
contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade;

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão
negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando o fornecimento de materiais compatíveis com o
objeto deste instrumento.

10.4.2. Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado  deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o
nome  completo  do  signatário,  estando  as  informações  ali  contidas  sujeitas  a
verificação de sua veracidade por parte da Administração.

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA

10.5.1.  As  Licitantes,  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações
Financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei,
que  comprove  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua  substituição  por
Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos
formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência  Contábil e
deverão conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista, devidamente
registrado no conselho Regional de Contabilidade;

10.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício, deverão
apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;

10.5.3.  As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de Entrega de Livro
Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do Livro
Digital;
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10.5.3.1.  A Escrituração Contábil  Digital – ECD,  compreende a versão  digital dos
seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d)  Balancos  e  Fichas  de  lançamentos  comprobatórios  dos  assentamentos  neles
transcritos;

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens  10.5.3 e  10.5.3.1, não  afastam a
obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações
Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no prazo da Lei, observado ainda
o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro;

10.5.4.  Serão considerados aceitos  como  na  forma  da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente
autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em
outro órgão equivalente.

10.5.4.1.  As  empresas  enquadradas  no  subitem  10.5.4,  letras  “a”  e  “b”,  deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar
junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise devidamente assinada
pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo
do Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o
resultado igual ou superior a (= ou > 1), calculados de acordo com a aplicação das
fórmulas;

10.5.7. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer dos
índices constantes do  subitem 10.5.6 deste Edital, deverá comprovar capital social
registrado ou  património  líquido  mínimo  de  5%  (cinco  por  cento) do  montante  da
contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.8.  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial, expedida  pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na própria
certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data
da sua emissão, ressalvado o disposto nos subitens abaixo:
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10.5.8.1. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser
juntada à documentação:

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada
está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos
termos da Lei 8.666/93;

b Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 58
da Lei nº 11.101/05, em caso de recuperação judicial; ou da homologação judicial do
plano de recuperação, no caso de recuperação extrajudicial.

10.5.8.2. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou extrajudicial
devem  comprovar  todos  os  demais  requisitos  para  habilitação  econômico-financeira
exigidos neste Edital, sob pena de inabilitação.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos
listados no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade
vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos dados,
ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e alterações, que diz respeito ao
Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a”
a  “c”)  e  10.3 (alíneas  “a”  a  “g”)  deste  Edital,  poderá  ser  substituída  pelo
Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO,
emitido pela Divisão de Cadastro de Fornecedor/SML. 

10.6.3.  De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no  SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a” a “c”),
10.3 (alíneas “b” a “g”) e (10.5.1 a 10.5.7) deste Edital, quando durar o termo de
adesão correspondente. 

10.6.3.1. Em relação à Habilitação Econômico-Financeira (10.5.1 a 10.5.7), ainda que a
informação  conste do SICAF  e  a licitante  não apresente o Balanço Patrimonial, o
Pregoeiro ou Equipe de Apoio realizará consulta para emissão do Balanço Patrimonial
disponibilizado no sistema. 

10.6.4.  A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de qualquer
processo de cópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de Cartório de Notas ou
Servidor da Superintendência Municipal de Licitações – SML, mediante apresentação dos
originais para conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente
terão validade após a verificação “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo
Pregoeiro, devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em
nome da empresa que participar do presente certame e, deverão conter o mesmo CNPJ e
endereço respectivo;

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz
ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta,
exceto aqueles que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é  obrigatória,  é  de  exclusiva
responsabilidade do licitante.

10.6.5.  Se  o  licitante  desatender  às  exigências  previstas  no  subitem  acima,  o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade  e  procedendo  a  sua  habilitação,  repetindo  esse  procedimento
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

10.6.6.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  de  solicitação  de  documento  em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
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10.6.7. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa  efetuada  por  Tradutor
Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos
e Documentos.

10.6.8.  Documentos de  procedência estrangeira, mas emitidos em  língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório
de Títulos e documentos.

10.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 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  declarada  vencedora  do  certame, prorrogáveis  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.(de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações).

10.6.10.  A  não  regularização  da  documentação  implicará  decadência  do  direito  à
contratação,  sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste
Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório do
Pregão, na forma eletrônica, via e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com. 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, informando no sistema as providências dela descorrentes. 

11.2.  Declarado o vencedor,  o Pregoeiro  abrirá  prazo de, no mínimo, 30 minutos,
durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

11.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer,  nos  termos  do  item  anterior,  importará  na  decadência  deste  direito,
promovendo o  Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s)
vencedor (es).

11.2.2 Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentar
as  razões do  recurso,  ficando  os demais  licitantes,  desde  logo,  intimados  para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente.

11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente. 

11.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento. 

11.5.  As impugnações, recursos administrativos e contrarrazões de recursos tratados
neste Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro(a) da Superintendência Municipal de
Licitações responsável pela condução do processo, o qual deverá receber, analisar e
decidi-los, no âmbito de suas competências.

11.5.1. Os  instrumentos  de  que  tratam  este  subitem  (impugnações,  recursos  ou
contrarrazões)  deverão  ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e neste edital e ainda,
observando-se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis
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(de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de
intempestividade.

11.5.2. No caso de haver interposição de recursos administrativos neste Pregão, quando
o(a)  Pregoeiro(a)  mantiver  sua  Decisão  após  o  julgamento,  deverá  submetê-la  à
Autoridade Competente para o Julgamento e Decisão Hierárquica

11.6.  O acompanhamento dos resultados, recursos e  atas pertinentes a  este  Pregão
poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br  ;  

12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Da Adjudicação e Homologação:

12.1.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
ao  licitante  vencedor,  com  a  posterior  homologação  do  resultado  pela  Autoridade
Competente.

12.1.2. Decididos os recursos e constatada  a regularidade dos  atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório,
sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato, no  prazo previsto neste
edital.

12.2. Do Cadastro Reserva de Fornecedores:

12.2.1. Com o objetivo de formar cadastro de fornecedores, após o encerramento da
etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado.

12.2.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.

12.2.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos arts. 24 e 25 do
Decreto Municipal n. 15.402/2018.

12.2.4.  A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada à Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 15,
§1º do Decreto Municipal nº 15.402/2018

12.3. Da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 

12.3.1. Homologado o resultado desta licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará
os interessados para que assinem a Ata de Registro de Preços que, após cumprimento dos
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento ou execução a
qualquer instante, nas condições estabelecidas.

12.3.2. A convocação será via e-mail, com aviso de recebimento.

12.3.3. O prazo para assinatura será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar
a  Ata  de  Registro  de  Preços  nos  prazos  e  condições  estabelecidas  neste  Edital
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do
direito ao registro de preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas neste
Edital.

12.3.4. As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de classificação
dos fornecedores constantes na Ata.
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12.3.5. A licitante não estará obrigada a assinar a Ata de Registro de Preços quando
convocada após o prazo de validade de sua proposta. Porém, se o fizer, estará obrigada
a fornecer os produtos por todo período de vigência da Ata, nos termos do art. 35 do
Decreto Municipal nº 15.402/2018.

12.3.6.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
legalmente estabelecidas.

12.3.7. O disposto no item 12.3.6, não se aplica aos licitantes convocados nos termos
do art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas
condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

12.4. Da Adesão ao Registro de preços:

12.4.1.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços,
durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por  qualquer  órgão  ou  entidade  da
Administração  Pública  que  não  tenha  participado  do  certame  licitatório,  mediante
anuência do órgão gerenciador. 

12.4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços e ao Município,
observadas  as  condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

12.4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 12.4.1  não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
dos itens/lotes deste instrumento convocatório e registrados na Ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes nos termos do Decreto
Municipal nº 15.598 de 09.11.2018, publicado  no Diário Oficial dos  Municípios do
Estado de Rondônia – (AROM), nº 2338 de 21.11.2018.

12.4.4. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item  registrado na ata de
registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  para  os  órgãos  participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

12.4.5.  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o
prazo de vigência da Ata.

12.5. Do Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 

12.5.1.  Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro de Preços,
contados da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM). 

13. DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO

13.1.  As futuras contratações provenientes da Ata de Registro de Preços, durante o
período de sua vigência, poderão ser instrumentalizadas por meio de instrumento de
contrato ou nota de empenho em substituição ao contrato, que terá força obrigacional e
vinculará a licitante à sua proposta, Ata e ao Edital de Licitação respectivo, sem
prejuízo das demais obrigações decorrentes de Lei.

13.2. Os eventuais contratos firmados deverão ser a sua vigência limitada aos créditos
orçamentários referentes ao exercício financeiro da sua assinatura, conforme prevê o
art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.

14. REAJUSTE
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14.1. O valor do pretenso contrato é irreajustável durante a sua vigência, nos termos
da legislação vigente.

15. DO PRAZO, DA FORMA DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

15.1. Conforme descritos no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

16. ACONDICIONAMENTO E VALIDADE DOS MATERIAIS.

16.1. Conforme descritos no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

17. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

17.1. Conforme descritos no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

18.1. Conforme descritas no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

19. PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no  Termo de
Referência, Anexo II deste Edital.

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente instrumento,
serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013 e 8.666/93.
As sanções administrativas, serão aplicadas, observando sempre a garantia da ampla de-
fesa e o contraditório, e ainda:

20.1.1.  Conforme advertências e multas constantes no Termo de Referência,  Anexo II
deste Edital.

21. DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação
vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente
licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006.

21.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo (s) mesmo
(s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o (s)
prazo (s) inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.

21.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário.
 
21.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o
dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, de  segunda a sexta-feira(dias úteis) das 8h00min às
14h00min.

21.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.

21.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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21.7. Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão  resolvidos  pela
Superintendência Municipal de Licitações tudo de conformidade com as normas jurídicas
e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito.

21.8. As  empresas  que  não  mantiverem  as  suas  propostas  e/ou  não  encaminhar  os
documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  responderão  processo
administrativo e poderão ser suspensas de participar das licitações do Município de
Porto Velho, podendo ainda sofrer outras penalidades em conformidade com a lei.

21.9.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste
edital. 

22. FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer dúvidas
referentes a esta licitação, futuro contrato e procedimentos dela resultantes, com
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 10 de fevereiro de 2020.

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
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ANEXO I DO EDITAL
(MODELO DE PROPOSTA)

(PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020/SML

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa:                     
         
Endereço Completo com CEP: 

Responsável (Nome e cargo): 

CNPJ: 

Dados Bancários: 

Banco:______________ Agência:_______________ Conta-Corrente: ____________

TELEFONE: 
 

E-mail

VALIDADE  DA  PROPOSTA: __________  DIAS  (MÍNIMO  90
DIAS) 

PRAZO PARA ENTREGA: __________ DIAS (MÁXIMO
60 DIAS), contados do recebimento da Nota de
Empenho.

Local de Entrega: Conforme Termo de Referência, Anexo II do Edital.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PLANO DE
CONTINGÊNCIA  EM  DECORRÊNCIA  DO  PERÍODO  DE  ENCHENTES,  visando  atender  às  necessidades  da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações
constantes no Anexo II deste edital.

LOTE 01 – KIT DE HIGIENE PESSOAL
EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.
KITS

QUANT.
ITENS POR

KIT

VALOR
UNIT. POR
ITEM QUE
COMPÕEM O

KIT

MARCA DO
PRODUTO
OFERTADO 

VALOR TOTAL
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

1 Sabonete, aspecto físico sólido, peso
90g, com perfume;

KIT 748

04
BARRAS

02

Escova dental, material cerdas náilon,
material  cabo  plástico,  tipo  cabo
reto, formato cabeça retangular, com
cantos arredondados, aplicação adulto,
características  adicionais  cabo
ligeiramente flexível, características
adicionais  comprimento  20cm,  4
fileiras  tufo,  total  36  tufos,  tipo
cerdas  macia,  da  mesma  altura,
extremidades arredondadas;

04 UNID

3

Pasta  dental  em  creme,  uso  adulto,
pesando 90gr, sabor menta, composto de
flúor,  lauril  sulfato  de  sódio,
sacarina  sódica,  água,  sorbitol,
composição,  aromática,
polietilenoglicol,
carboximetilcelulose,  dióxido  de
silício, corantes, fluoreto de sódio,
providos de tampa plástica que permita
o controle de escape do produto e com
vedação  perfeita.  Embalado  em  caixa
papel  cartão  plastificada  trazendo
externamente os dados de identificação
na  língua  portuguesa,  procedência
número  de  lote,  validade,  número  de
registro no Ministério da Saúde e selo
da  Associação  Brasileira  de
odontologia – ABO;

04 UNID
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4

Papel  higiênico,  material  celulose,
comprimento 30 cm, largura 10 cm, tipo
picotado, folhas simples, cor branca,
macio e sem perfume, embalagem com 04
unid;

04 PCT

5 Desodorante  antitranspirante,  tipo
roll on, contendo no mínimo 50ml;

04 UNID

VALOR DO KIT COMPLETO (SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS) 

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR TOTAL DO KIT COMPLETO X QUANTIDADES DE KITS) 

LOTE 02 – KIT DE HIGIENE PESSOAL
AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QUANTIDA
DE DE
KITS

QUANT.
ITENS POR

KIT

VALOR
UNIT. POR
ITEM QUE
COMPÕEM O

KIT

MARCA DO
PRODUTO
OFERTADO 

VALOR TOTAL
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

1 Sabonete, aspecto físico sólido, peso
90g, com perfume;

KIT 3305 04
BARRAS    

02

Escova dental, material cerdas náilon,
material  cabo  plástico,  tipo  cabo
reto, formato cabeça retangular, com
cantos arredondados, aplicação adulto,
características  adicionais  cabo
ligeiramente flexível, características
adicionais  comprimento  20cm,  4
fileiras  tufo,  total  36  tufos,  tipo
cerdas  macia,  da  mesma  altura,
extremidades arredondadas;

04 UNID

   
3 Pasta  dental  em  creme,  uso  adulto,

pesando 90gr, sabor menta, composto de
flúor,  lauril  sulfato  de  sódio,
sacarina  sódica,  água,  sorbitol,
composição,  aromática,
polietilenoglicol,
carboximetilcelulose,  dióxido  de
silício, corantes, fluoreto de sódio,
providos de tampa plástica que permita
o controle de escape do produto e com
vedação  perfeita.  Embalado  em  caixa
papel  cartão  plastificada  trazendo
externamente os dados de identificação
na  língua  portuguesa,  procedência
número  de  lote,  validade,  número  de
registro no Ministério da Saúde e selo
da  Associação  Brasileira  de
odontologia – ABO;

04 UNID    

4 Papel  higiênico,  material  celulose,
comprimento 30 cm, largura 10 cm, tipo
picotado, folhas simples, cor branca,
macio e sem perfume, embalagem com 04
und;

04 PCT    

5 Desodorante  antitranspirante,  tipo
roll on, contendo no mínimo 50ml;

04 UNID    

VALOR DO KIT COMPLETO (SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS)  

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR TOTAL DO KIT COMPLETO X QUANTIDADES DE KITS)  

LOTE 03 – KIT DE DORMITÓRIO
EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTDE
KITS

QUANT.
ITENS POR

KIT

VALOR
UNIT. POR
ITEM QUE
COMPÕEM O

KIT

MARCA DO
PRODUTO
OFERTADO 

VALOR TOTAL
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

1

Cobertor de solteiro, composto de, no 
mínimo,20% de algodão, medindo pelo me
nos 2,10m x,40m,
com acabamento nas laterais,  com
Etiqueta do fabricante e etiqueta com 

KIT 100 01 UNID
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as
características do produto. Embalados
individualmente em saco plástico
transparente incolor.

2

Lençol de solteiro, composto de, no mí
nimo,  33% algodão, na cor branca, me-
dindo pelo  menos 2,25m x 1,40m, com
etiqueta do  fabricante, sobrepos-
to por etiqueta característica  e in-
formativa do modo de lavagem do produ-
to.  Embalados individualmen-
te em saco plástico transparente inco-
lor.

01 UNID

   

3

Fronha, composta de, no mínimo, 33% al
godão,  comprimento 70 cm, largu-
ra 50 cm, cor branca.  Embaladas indi-
vidualmente em saco plástico  transpa-
rente incolor.

01 UNID

   

4

Travesseiro, confeccionado em poliéste
r, 
revestimento 100% algodão, comprimento 
70 
cm, largura 50 cm, cor branca, embalad
os 
individualmente em saco plástico trans
parente incolor.

01 UNID

   

5

Colchão  de  solteiro,  composto  de
espuma  poliuretano,  densidade  mínima
28 kg/m3 de espessura de 12 cm, com
dimensões  mínimas  de  1,80m  x  0,80m,
revestido de no minímo 50% de tecido
de algodão. O material deverá possuir
acabamento  reforçado,  etiqueta  do
fabricante  e  etiqueta  com  as
características  técnicas  do  produto,
incluindo  tratamento  antiácaro  e
antialérgico.  Devem  ser  embalados
individualmente  em  saco  plástico
transparente incolor.

01 UNID

   
VALOR DO KIT COMPLETO (SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS) 

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR TOTAL DO KIT COMPLETO X QUANTIDADES DE KITS) 

LOTE 04 – KIT DE DORMITÓRIO
AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANT
DE
KITS

QUANT. ITENS
POR KIT

VALOR
UNIT. POR
ITEM QUE
COMPÕEM O

KIT

MARCA DO
PRODUTO
OFERTADO 

VALOR TOTAL
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

1

Cobertor de solteiro, composto de, no 
mínimo,20% de algodão, medindo pelo me
nos 2,10m x1,40m,
com acabamento nas laterais,  com
Etiqueta  do  fabricante  e  etiqueta
com as  características do produto.
Embalados
individualmente em saco plástico trans
parente incolor.

KIT 300 01 UNID
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2

Lençol de solteiro, composto de, no mí
nimo, 
33% algodão, na cor branca, medindo pe
l o menos 2,25m x 1,40m, com 
etiqueta do 
fabricante, sobreposto por etiqueta ca
racterística 
e informativa do modo de lavagem do pr
oduto. 
Embalados individualmente em saco plás
tico transparente incolor. 

01 UNID

   

3

Fronha, composta de, no mínimo, 33% al
godão, 
comprimento 70 cm, largura 50 cm, cor 
branca. 
Embaladas individualmente em saco plás
tico transparente incolor.

01 UNID

   

4

Travesseiro, confeccionado em poliéste
r, 
revestimento 100% algodão, comprimento 
70 
cm, largura 50 cm, cor branca, embalad
os 
individualmente em saco plástico trans
parente incolor.

01 UNID

   

5

Colchão  de  solteiro,  composto  de
espuma  poliuretano,  densidade  mínima
28 kg/m3 de espessura de 12 cm, com
dimensões  mínimas  de  1,80m  x  0,80m,
revestido de no mínimo 50% de tecido
de algodão. O material deverá possuir
acabamento  reforçado,  etiqueta  do
fabricante  e  etiqueta  com  as
características  técnicas  do  produto,
incluindo  tratamento  antiácaro  e
antialérgico.  Devem  ser  embalados
individualmente  em  saco  plástico
transparente incolor.

01 UNID

   
VALOR DO KIT COMPLETO (SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS)  

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR TOTAL DO KIT COMPLETO X QUANTIDADES DE KITS) 

LOTE 05 – KIT DE LIMPEZA
EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTD
E KITS

QUANT. ITENS
POR KIT

VALOR
UNIT. POR
ITEM QUE
COMPÕEM O

KIT

MARCA DO
PRODUTO
OFERTADO

VALOR TOTAL
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

1

Saco  plástico  lixo,  de  polietileno,
com capacidade de 100 litros, medindo
aproximadamente 75 cm largura, altura
mínima  105  cm,  na  cor  preta,
suportando 30 quilos, e suas condições
deverão  estar  de  acordo  com  a  NBR
9191, embalagem com 05 und; 

KIT 279

02 PCT

   
2 Sabão  barra,  200  g  por  unidade,

composição básica carbonato de sódio,
dióxido de titânio, glicerina, corante
e  outras  substâncias  químicas
permitidas, especificações ph 1%=11,5
máximo,  alcalinidade  livre:  máximo
0,5%p/p, de glicerina, na cor amarela,
embalado em saco plástico,  embalagem
com 05 und;

01 PCT    

3
Pano limpeza, material 100% algodão,
comprimento  70,  largura  47,
características  adicionais,  lavado  e
alvejado, aplicação limpeza geral;

02 UNID
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4 Sabão  pó,  aplicação  limpeza  geral.
Embalagem de 500g,

02 PCT
   

5

Esponja  limpeza  multiuso,  material
espuma  /  fibra  sintética,  formato
retangular,  abrasividade  alta,
aplicação  limpeza  geral,
características adicionais dupla face,
comprimento  mínimo  110  mm,  largura
mínima 75 mm, espessura mínima 20 mm.
Com variação de até 10% nas medidas,
embalagem com 04 und;

01 PCT

   

6

Esponja  de  aço,  material  lã  de  aço
carbono, formato retangular, aplicação
utensílios  e  limpeza  em  geral,
características  adicionais  textura
macia e isenta de sinais de oxidação,
comprimento  mínimo  90  mm,  largura
mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g/
8un, embalagem com 08 und;

01 PCT

   

7

Vassoura (tipo gari), doméstico para
limpeza pesada, propriedades mínimas:
com  cepa  em  plástico  ou  madeira,
medindo no mínimo 35 cm, com cerdas de
nylon, cabo de madeira medindo 120 cm
com cabo rosqueado;

01 UNID

   

8

Rodo,  (Puxa  e  Seca)  com  cepa  de
madeira ou plástico, no mínimo com 40
cm, em E.V.A Duplo, com espessura de
3,5 mm (+/- 0,05mm), cabo de madeira,
120 cm, com sistema de rosca.

01 UNID

   

9
Pá  para  lixo  plástica,  medindo  no
mínimo  AxLxP  (cm)  com  no  mínimo  de
5x27x19;

01 UNID

   

10
Balde,  material  plástico,  material
alça arame galvanizado, capacidade no
mínimo de 15 litros.

01 UNID
   

VALOR DO KIT COMPLETO (SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS) 

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR TOTAL DO KIT COMPLETO X QUANTIDADES DE KITS) 

LOTE 06 – KIT DE LIMPEZA
AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANTID
ADE DE
KITS

QUANT. ITENS
POR KIT

VALOR
UNIT. POR
ITEM QUE
COMPÕEM O

KIT

MARCA DO
PRODUTO
OFERTADO 

VALOR TOTAL
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

1 Saco  plástico  lixo,  de  polietileno,
com capacidade de 100 litros, medindo
aproximadamente 75 cm largura, altura
mínima  105  cm,  na  cor  preta,
suportando 30 quilos, e suas condições
deverão  estar  de  acordo  com  a  NBR
9191, embalagem com 05 und; 

KIT 837

02 PCT    

2

Sabão  barra,  200  g  por  unidade,
composição básica carbonato de sódio,
dióxido de titânio, glicerina, corante
e  outras  substâncias  químicas
permitidas, especificações ph 1%=11,5
máximo,  alcalinidade  livre:  máximo
0,5%p/p, de glicerina, na cor amarela,
embalado em saco plástico,  embalagem
com 05 und;

01 PCT
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3
Pano limpeza, material 100% algodão,
comprimento  70,  largura  47,
características  adicionais,  lavado  e
alvejado, aplicação limpeza geral;

02 UNID

   

4 Sabão  pó,  aplicação  limpeza  geral.
Embalagem de 500g;

02 PCT
   

5

Esponja  limpeza  multiuso,  material
espuma  /  fibra  sintética,  formato
retangular,  abrasividade  alta,
aplicação  limpeza  geral,
características adicionais dupla face,
comprimento  mínimo  110  mm,  largura
mínima 75 mm, espessura mínima 20 mm.
Com variação de até 10% nas medidas,
embalagem com 04 und;

01 PCT

   

6

Esponja  de  aço,  material  lã  de  aço
carbono, formato retangular, aplicação
utensílios  e  limpeza  em  geral,
características  adicionais  textura
macia e isenta de sinais de oxidação,
comprimento  mínimo  90  mm,  largura
mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g/
8un, embalagem com 08 und

01 PCT

   

7

Vassoura (tipo gari), doméstico para
limpeza pesada, propriedades mínimas:
com  cepa  em  plástico  ou  madeira,
medindo no mínimo 35 cm, com cerdas de
nylon, cabo de madeira medindo 120 cm
com cabo rosqueado;

01 UNID

   

8

Rodo,  (Puxa  e  Seca)  com  cepa  de
madeira ou plástico, no mínimo com 40
cm, em E.V.A Duplo, com espessura de
3,5 mm (+/- 0,05mm), cabo de madeira,
120 cm, com sistema de rosca.

01 UNID

   

9
Pá  para  lixo  plástica,  medindo  no
mínimo  AxLxP  (cm)  com  no  mínimo  de
5x27x19;

01 UNID

   

10
Balde,  material  plástico,  material
alça arame galvanizado, capacidade no
mínimo de 15 litros.

01 UNID

   
VALOR DO KIT COMPLETO (SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS) 

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR TOTAL DO KIT COMPLETO X QUANTIDADES DE KITS) 
Valor total da Proposta (Por extenso): 

R$ 
_________(Local),  ________  de  ___________  de  2020.  

Obs: Os materiais/produtos deverão ser entregues de acordo com as especificações descritas nos
Anexos I e II deste Edital.

Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despesas estão
inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta, serão
únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das  Obrigações
Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de 2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
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ANEXO II DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/SML/2020

1. OBJETO

1.1. O Presente Termo de Referência tem por objeto o Sistema de Registro de Preços -
SRP, para  futura  e  eventual  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA  ATENDIMENTO  DE  PLANO  DE
CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE ENCHENTES, visando atender as necessidades
da  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PORTO  VELHO/RO,  conforme  especificações  constantes  no
Anexos deste termo.

1.2. Unidade Participante: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO – SGG (Coordenadoria Municipal
de Proteção e Defesa Civil – COMPEDEC).

1.3. Órgão Gerenciador: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP.

1.4. OS QUANTITATIVOS DO OBJETO DESTE INSTRUMENTO ESTÃO CLASSIFICADOS OBSERVANDO OS
TERMOS DA LEI 123/06 DA SEGUINTE FORMA:

a) COTA RESERVADA - corresponde a até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades
totais dos lotes com valores acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) destinado à
participação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS a ME e EPP,
sem prejuízo de sua participação na cota principal;

 
b) COTA PRINCIPAL -  correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) ou mais das
quantidades totais dos lotes com valores acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
destinados à participação dos interessados que atendam as exigências estabelecidas
neste termo e edital.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente justificativa, extraída dos autos do Processo nº 02.00502/2019, visa
motivar a aquisição pretendida nos autos, em atendimento o que preceitua a legislação
aplicável, em especial o contido nas Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/2002.

Importante consignar que a justificativa da necessidade e quantidades estimadas no
processo, em razão do consumo, foram elaboradas pelo Órgão participante e consolidada
pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, a qual detêm
conhecimento e informações pertinentes para a correta instrução processual na fase de
planejamento das compras públicas.

Ademais,  controle de  estoque, demanda  e  atendimentos são atribuições inerentes à
unidade demandante, uma vez que somente essa possui conhecimento técnico e prático
acerca do objeto sob sua responsabilidade que demandam a utilização dos materiais que
se pretendem licitar.

Nesse sentido, consta às fls. 162-172 dos autos a Minuta do Termo de Referência
elaborada pela SGP, devidamente aprovada pela autoridade competente.

Assim, seguindo a regular tramitação dos autos, na forma disciplinada no Fluxograma
aprovado pelo Decreto Municipal n. 15.403, de 22.08.2018, em especial no Anexo II, é
que  formalizamos  o  presente  Termo  de  Referência,  com  os  elementos  técnicos
apresentados nos autos e nos limites da competência desta Superintendência Municipal
de Licitações.
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2.2. Destaca-se os seguintes trechos da Justificativa da SGP:

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 652, 03 de março de 2017, em seu
art. 1º, Inc. I; art. 7º, do Decreto Municipal nº 9.733 de 2005 e Decreto nº 10.300,
de 17 de fevereiro de 2006, que regulamenta o pregão na forma eletrônica, com base no
artigo 15, inciso II da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93 e no Decreto Municipal
nº 15.402, de 22 de agosto de 2018, publicado no DOM nº 2279, de 24 de agosto de 2018
e suas alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços  – SRP, o presente
Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA
EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE ENCHENTES, para atender as necessidades da Secretaria
Geral  de  Governo  –  SGG  (Coordenadoria  Municipal  de  Proteção  e  Defesa  Civil  –
COMPEDEC),  buscando dar  continuidade  às  atividades desenvolvidas  na  Administração
Pública  Municipal  direta  e  indireta  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  através  do
procedimento licitatório na Modalidade Pregão, para selecionar empresa que atue no
ramo para registro em Ata de Preços, a contar da data de sua publicação no DOM,
conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 

Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições
públicas pelas características que se impõem por meio do Art. 15 da Lei 8.666/93,
Decreto Federal nº 9.488/18 e o Decreto nº 7.892/2013.

O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de
contratação de compras públicas e de prestação de serviços. Sua finalidade precípua é
maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração Pública celebrar o
contrato  administrativo  na  exata  medida  e  no  momento  de  sua  necessidade,  sempre
precedido de licitação, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada
situação específica.

Vale salientar que esse procedimento de compra é adequado pois não há obrigatoriedade
da contratação, e a Administração poderá efetivar a contratação somente quando houver
a necessidade.

A adoção do Sistema de Registro de preços para futura e eventual aquisição do objeto
deste Termo de Referência, enquadra-se no Decreto Municipal n° 15.402, de 22 de agosto
de 2018 e o Decreto nº 15.598, de 09 de novembro de 2018.

“Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações
frequentes”.

Levando  em  conta  as  prerrogativas  acima  descritas  JUSTIFICA-SE  a  necessidade  do
registro  de  preços  para  pretensa  aquisição  constante  neste  termo  de  referência
conforme discriminação e quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma
estratégia  de apoio  administrativo  ao  fluxo  de  atividades  na  prestação de  saúde
pública no Município de Porto Velho.

2.3. Justificativa da SGG

Tendo em vista atender a solicitação feita pelo Coordenador de Proteção e Defesa
Civil,  através do  memorando  nº157/Defesacivil/SGG/2019  em adquirir  MATERIAIS  PARA
ATENDIMENTO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE ENCHENTES, para
assistência e ajuda humanitária, com composição pré defina e sugerida pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC/MI e Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil – SINPDEC. O qual será utilizado nas ações de resposta ao evento adverso que
acontecem nas comunidades e distritos localizados em áreas de risco de competência da
Prefeitura de Porto Velho/RO. 

Nessas circunstancias é aplicável a ideia de mínimo existencial, entendiada por Ana
Paula  de  Barcellos  como  um  “conjunto  de  situações  materiais  indispensáveis  à
existência Humana Digna; Existência aí considerada não apenas como experiência física
– a sobrevivência e a manutenção do corpo – mas também espiritual e intelectual,
aspectos fundamentais em um Estado”, o que ratifica a tese da promoção e da defesa da
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alimentação adequada como pressuposto para a realização da dignidade do ser humano. A
mesma  autora,  ao  discorrer  especificamente  sobre  assistência  aos  desamparados,
discorre no seu entendimento sobre a vinculação da dignidade da pessoa Humana ao
direito de alimentação: 

O Decreto 6.307, de 14 de dezembro de 2007, da Presidência da república, que trata dos
benefícios eventuais em seu artigo: 

Art.7oA situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos,
perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos: 

I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II - perdas: privação de bens e de segurança material; e
III - danos: agravos sociais e ofensa.
Parágrafo único. Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I - da falta de:
a)acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante
e de sua família, principalmente a de alimentação;
b)documentação; e
c)domicílio;
II -  situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;
III  -  da  perda  circunstancial  decorrente  da  ruptura  de  vínculos  familiares,  da
presença de violência física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à
vida;
IV - de desastres e de calamidade pública; e
V - de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

Portaria MDS N°90 de 03 de Setembro de 2013, que dispõe sobre o serviço de proteção em
Situações de calamidades e emergências, art. 2° O Serviço de proteção em situações de
Calamidades Públicas e Emergências tem como finalidade promover apoio e proteção as
famílias e indivíduos atingidos por situações de emergência e de calamidade pública,
que se encontrem desabrigados e desalojados.

“O Estado de Rondônia possui uma rede de bacias hidrográficas importantes ao país,
especialmente representada pelo rio Madeira e seus afluentes, que formam sete bacias
significativas: Bacia do Guaporé, Bacia do Mamoré, Bacia do Abunã, Bacia do Madeira,
Bacia do Jamari, Bacia do Machado (ou Ji Paraná) e Bacia do Rio Roosevelt. O rio
Madeira, principal afluente do Rio Amazonas, tem 1.700 km de extensão em território
brasileiro e vazão média de 23.000 m³ por segundo. É formado pelos rios  Guaporé,
Mamoré e Beni, originários dos planaltos andinos, e apresenta dois trechos distintos
em  seu curso,  denominados  Alto  e  Baixo  Madeira.  Essas  bacias  são constantemente
monitoradas por órgãos governamentais como o SIPAM - Sistema de Proteção da Amazônia e
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil, que
emite  semanalmente  boletins  de  monitoramento   e  prevê  anomalias  climáticas  com
projeções futuras de até 7 a 15 dias de antecedência. Tais previsões ainda não trazem
o  cenário  climático  para  o  período  chuvoso  do  ano  de  2020,  porém  usando  como
referência as anomalias dos anos anteriores, onde houve incidências de transbordamento
da bacia do Rio Madeira, na área urbana de Porto Velho e nos distritos do Alto, Médio
e Baixa Madeira, quando ficou bem próximo do transbordo em 2019-17,55 além do ocorrido
em 2014 onde houve a necessidade de Decretação de Situação de Calamidade Pública
Estadual, com a Bacia do Rio Madeira ultrapassando 19 metros de volume hídrico.  

Neste sentido a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, estabelecida por meio da
Lei 12.608/2012, prevê que as ações de proteção e defesa civil, sejam organizadas por
meio de atividades de: prevenção, mitigação, preparação, reposta e recuperação. Essas
atividades  devem ser  organizadas  e  geridas  de  forma  sistêmica  e  contínua.  Neste
projeto básico abordaremos as atividades de resposta, que devem ser realizadas durante
e  após as situações de desastres, pois  correspondem a assistência  e  socorro  aos
afetados e até que sejam reestabelecidos os serviços essenciais, ou seja, objeto aqui
pleiteado.  Umas  das  ações  de  prevenção  e  preparo  é  a  elaboração  de  planos  de
contingência  municipais,  que  tem  por  finalidade  o  planejamento  das  atividades
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necessárias  as  ações  de  reposta  caso  venha  decorrer  desastres.  É  orientado  aos
municípios  que  são  banhados por  rios suscetíveis a transbordamentos sazonais que
atualizem  anualmente  seus  planos  de  contingência,  pois  o  planejamento  deve  ser
elaborado durante períodos de normalidade.

Diante da orientação nacional de “preparo” e “resposta”, esta Coordenadoria Municipal
de Proteção e Defesa Civil, criada a partir de 2005 com a finalidade de atuar na área
urbana  de Porto Velho  e Distritos  e  Comunidades, com o  assessoramento técnico e
assistência  material  caso  haja  situações  de  emergência  e/ou  calamidade  pública,
apresenta a devida requisição de constituição de registro de preço, como ação de
preparo em caráter contingencial, ou seja, podendo ou não se concretizar. Sendo que as
aquisições só serão efetivadas se for confirmada a situação de desastres.

Das Quantidades Solicitadas/Estimadas

Em  2014  o  Rio  Madeira  atingiu  19.74  metros  chegando  a  cota  62  atingindo  7.489
famílias, na área urbana e rural de Porto Velho. Em 2019 o Rio Madeira  atingiu 17,55
metros, ultrapassando os 17 metros, referência de transbordamento em Porto Velho, e
afetação da cota 60. Para a mensuração de um quadro de necessidade e quantitativos,
utilizaremos a baixo o número de famílias devidamente cadastradas no período de março
a maio do ano de 2014, como referência, uma vez que foi até o momento a maior cheia do
município de Porto Velho. Com essa referência reduzimos em 90% (noventa por cento) o
número  de  famílias, uma vez  que  se houver impacto,  não  há indicadores  da  mesma
proporção do ano de 2014.”

Município
Nº de Afetados em 2014

(Famílias)
Estimativa de 2019 – 10% em
Relação a 2014 (Famílias)

Porto Velho 7.489 1.497

Item

Para  Atendimento  a  1.497
famílias por 90 dias, podendo
estender-se por mais 90 dias,
dependendo  da  extensão  do
desastre. 

Observação. 

Kit de Limpeza 1.116 unidades

Os  itens  de  formação  do  kit,  devem  ser  acondicionado  em
embalagem plástica de alta densidade, transparente, incolor,
impermeável,  em  espessura  compatível  com  o  peso  dos
materiais, procedência, e garantia e identificada por meio
da  logo  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho  e  a
informação "VENDA PROIBIDA". No momento da entrega, o fim da
validade  de  todos  os  itens  não  poderá  ocorrer  nos  90
(noventa) dias seguintes e deverá constar no rótulo o lote,
data  de  fabricação,  dentre  outras  informações  conforme
legislação vigente. O kit atende a uma família de 4 pessoas
por 30 (trinta) dias.

Kit  de  higiene
pessoal

   4.053 unidades

Os  itens  de  formação  do  kit  devem  ser  acondicionados  em
embalagem plástica de alta densidade, transparente, incolor,
impermeável,  em  espessura  compatível  com  o  peso  dos
materiais, procedência, e garantia e identificada por meio
da Prefeitura Municipal de Porto Velho e a informação "VENDA
PROIBIDA". No momento da entrega, o fim da validade de todos
os itens não poderá ocorrer nos 90 (noventa) dias seguintes
e  deverá  constar  no  rótulo  o  lote,  data  de  fabricação,
dentre outras informações conforme legislação vigente. O kit
atende a uma família de 4 pessoas por 30 (trinta) dias.

Kit Dormitório    400 Unidades

Os  itens  de  formação  do  kit  devem  ser  acondicionados  em
embalagem plástica de alta densidade, transparente, incolor,
impermeável,  em  espessura  compatível  com  o  peso  dos
materiais, procedência, e garantia e identificada por meio
da Prefeitura Municipal de Porto Velho e a informação “VENDA
PROIBIDA”. No momento da entrega, o fim da validade de todos
os itens não poderá ocorrer nos 90 (noventa) dias seguintes
e  deverá  constar  no  rótulo  o  lote,  data  de  fabricação,
dentre outras informações conforme legislação vigente. O kit
é de atendimento individual.
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2.3. Justificativa de agrupamento dos itens por LOTE:

A organização dos itens em lotes, se justifica em função de uma eventual contratação
com diversas empresas apresentar um potencial prejuízo ao erário, considerando que se
contratado os fornecimentos e os serviços em lotes, evidencia o mecanismo de “economia
de escala”, levando a administração a celebrar contratos mais vantajosos, reduzindo o
preço final das contratações, conforme estabelece o § 1º, art. 23, da Lei nº 8.666/93,
que:

“As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala”.

Assim, não pode a administração, pela conveniência, dividir em itens, fornecimento e
serviços  que  possam  ser  executados  em  conjunto  ou  simultaneamente,  visto  sua
similaridade. Desta forma, levando-se em consideração os serviços homogêneos, esta
Unidade  Administrativa  posiciona-se  em  dividir  em  diversos  lotes  a  pretensa
contratação, com o intuito de evitar a pulverização com pequenos contratos que irão à
contramão dos princípios norteadores da administração pública, atendendo assim ao que
estabeleceu o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia por meio da DECISÃO Nº 263/2014
– PLENO, que tratou de Proposta de Enunciado Sumular, fixando condições cumulativas
para a utilização do critério de julgamento menor preço por lote em procedimentos
licitatórios, como se vê in verbis: 

I – Aprovar o seguinte Projeto de Súmula:

“A  Administração Pública  em  geral  deverá  restringir  a  utilização  do critério  de
julgamento menor preço por lote, ressalvando-a àquelas situações em que a fragmentação
em itens acarretar a perda do conjunto; perda da economia de escala; redundar em
prejuízos à celeridade da licitação; ocasionar a excessiva pulverização de contratos
ou  resultar em  contratos de  pequena expressão  econômica, observadas as seguintes
condições cumulativas:
a) apresentar justificativa que demonstre a motivação para a utilização do critério de
julgamento menor preço por lote;

b) […]

c) proceder ao agrupamento por lote de itens que guardem homogeneidade entre si, isto
é, considerando-se a natureza e características dos itens, possam ser fornecidos por
um  mesmo  fornecedor,  concretizando,  assim,  os  princípios  da  competitividade  e
igualdade;” (grifo nosso)

O objeto da presente licitação, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PLANO DE
CONTINGÊNCIA  EM  DECORRÊNCIA  DO  PERÍODO  DE  ENCHENTES,  para  assistência  e  ajuda
humanitária,  com  composição  pré  definida  e  sugerida  pela  Secretaria  Nacional  de
Proteção e Defesa Civil - SEDEC/MI e Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil -
SINPDEC, foram agrupados juntados em  LOTES, à luz do art. 23, §1º da Lei Geral de
Licitações  e  da  Súmula  nº.  8/TCE-RO,  de  maneira  que  a  fragmentação  em  itens
acarretaria a perda do conjunto; perda da econômica de escala; redundaria em prejuízo
à  celeridade  da  licitação;  ocasionaria  a  excessiva  pulverização  de  contratos  ou
resultaria em contratos de pequena expressão econômica. 

Segundo o Doutor Marçal Justen Filho,  o fracionamento “respeita limites  de ordem
técnica e econômica. Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não for
viável ou, mesmo, recomendável”. 

a) Do agrupamento por lote de itens que guardem homogeneidade entre si. 

a.1) Nas licitações de objetos divisíveis o Tribunal de Contas da União entende que o
julgamento seja feito por item, e não por preço global. Contudo, há situações em que
se faz necessário aglutinar os itens com o intento de casar aquisições, visto que
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poderá haver um vínculo entre eles, ou se comprados separadamente prejudicarão o
resultado esperado pela Administração. 

a.2) Nesse caso, apesar dos objetos serem divisíveis, eles guardam estrita identidade
de natureza e características semelhantes, além de guardar correspondência com sua
composição, podendo ser fornecidos por um mesmo fornecedor, por se tratarem de objetos
comuns ao ramo de empresa de comercialização de equipamentos eletros eletrônicos,
concretizando, assim, os princípios da competitividade. 

b) Da fragmentação em itens acarretar a perda do conjunto.

b.1)  O  parcelamento  do  objeto  somente  se  justifica  e  fundamenta  quando  houver
viabilidade técnica e, principalmente, ganho econômico para a Administração Pública.
No presente caso não há viabilidade técnica, uma vez que a falta de um componente
prejudicaria todo o conjunto, de nada adiantaria ter a antena sem o receptor ou o cabo
de conector cabo coaxial, como por exemplo. Há necessidade que todos os itens estejam
disponíveis para a implantação do Projeto de Mediação Tecnologia nas comunidades de
difícil acesso.

c) Da perda da economia de escala;

c.1) O § 1° do art. 23, da Lei n. 8.666/1993 determina que as compras efetuadas pela
Administração sejam divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento
dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da
economia de escala. 

c.2) Quanto maior a quantidade a ser comprada, maior poderá ser o desconto na compra
de bens e serviços. Esse ganho está relacionado com o aumento da quantidade adquirida
sem um aumento proporcional no custo e está intrinsicamente relacionado ao princípio
da economicidade esculpido no art. 70 de nossa Carta Magna. 

c.3) A economia de escala é definida como aquela que ocorre a partir de determinado
patamar de quantidade de itens comercializados e pode acarretar relevante desconto na
aquisição dos bens e serviços. 

c.4) De tal modo, que no caso em tela a adoção critério de julgamento menor preço por
lote permite o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação
da competitividade, sem perda da economia de escala, como por exemplo, a empresa que
ganhar o lote fornecerá todos os itens, acarretando, consequentemente, uma diminuição
nos custos e economia de escala. 

d) Do prejuízo à celeridade da licitação;

d.1) Um dos fatores que pode ser levado em conta na elaboração de um edital por lote é
o interesse na celeridade do processo.

d.2) Neste caso, trata-se de três lotes, com quantidades distintas. Assim,  os kits
que tem composição pré definida e sugerida pela Secretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil - SEDEC/MI e Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC,
conjuntamente, por uma única empresa fica mais célere o julgamento das propostas. Caso
contrário, seriam estabelecidos vários prazos entre várias empresas para conclusão do
objeto contratado, e com isso, poderia haver um grande embaraço. 

e) Da pulverização de contratos;

e.1)  A  licitação  por  itens  corresponde,  na  verdade,  a  uma  multiplicidade  de
licitações, cada qual com existência própria e dotada de autonomia jurídica, mas todas
desenvolvidas conjugadamente em um único procedimento, documentado nos mesmos autos.
Esta  exagerada  divisão  de  objeto  pode  ocasionar  uma  excessiva  pulverização  dos
contratos, tornando mais dispendiosa a contratação. 
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e.2) No caso em questão, a adoção do critério de julgamento menor preço por lote para
aquisição de Kit de Higiene Pessoal, Kit Dormitório e Kit de Limpeza, para assistência
e ajuda humanitária, com composição pré defina e sugerida pela Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil - SEDEC/MI e Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil -
SINPDEC, resultaria na contratação de 1 (uma) única empresas fornecedora/licitantes
POR LOTE, não ocorrendo a pulverização de contratos. Ainda há, com base no interesse
público, maior segurança ao cumprimento do contrato. 

e.3)  Por  fim,  há  que  se  observar  o  caso  concreto,  avaliando  a  conveniência  e
oportunidade, de modo a satisfazer da melhor forma o interesse público, pois cada
contratação tem suas especificidades, in casu a aquisição por lote é mais vantajosa
para a Administração, em decorrência dos riscos inerentes à própria execução, pois,
não restam dúvidas, o objeto pretendido, quando executado por vários contratados,
poderá não ser integralmente entregue, tendo em vista problemas nas relações jurídicas
mantidas com diversos contratados. 

f) Dos contratos de pequena expressão econômica. 

f.1) Em razão da adoção do critério de menor preço por lote, não será celebrado
contrato de pequena expressão econômica, uma vez que apenas uma empresa fornecerá
todos os itens do lote. Em caso contrário a licitação por itens sim geraria a situação
de celebrar vários contratos de pequena expressão econômica. 

f.2) Como se extrai, o fracionamento dos objetos de modo global é necessário no
presente caso, pois o desmembramento dos objetos poderia acarretar prejuízo ao erário,
uma vez que não podemos garantir a entrega na sua totalidade, descaracterizando a
funcionalidade e a finalidade da aquisição.

3. DO PRAZO, DA FORMA DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

3.1.  Os materiais solicitados deverão ser entregues na  COORDENADORIA MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPEDEC, localizada na Av. Dom Pedro,II, nº1038 esq. com
Campo  Sales,  telefone  (69)3901-3020,  no  prazo  estipulado  em  conformidade  com  as
descrições e exigências previstas neste Termo de Referência sob pena de aplicação de
sanções previstas em Lei. 

3.2 Da Entrega:

3.2.1. A  entrega  deverá  ocorrer  de  forma  PARCELADA,  conforme  solicitação  via
requisição do Departamento/Divisão com definição da quantidade a ser fornecida pelo
próprio requisitante, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após emissão da Nota
de Empenho.

3.2.2.  A empresa deverá agendar a entrega dos materiais, junto ao Almoxarifado da
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPEDEC com, no mínimo, 24 horas
antes de executar a entrega dos mesmos, pelo Tel.3901-3020. O atendimento será em
horário comercial, de segunda a sexta-feira, no município de Porto Velho – RO.

3.2.3.  Deverão ser  apresentadas no  ato da  entrega, Notas Fiscais/Faturas devendo
conter no corpo da mesma: a descrição do Objeto, número da Agência e Conta Bancária da
Empresa vencedora do certame licitatório, para depósito do pagamento, o qual deverá
ser efetuado no prazo de até 30 (dias) dias após o recebimento do material.

3.2.4. A Contratada deverá apresentar (quando da entrega dos materiais), Declaração
Formal de que os materiais de origem animal possuem selo de Aprovação do Serviço de
Inspeção  Federal  (S.I.F)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (S.I.E)  ou  Serviço  de
Inspeção Municipal (S.I.M).

3.2.5.  Os materiais ofertados deveram obedecer a todas as exigências da legislação
vigente no que se refere às condições de manipulação, rotulagem e deverão conter data
de fabricação, prazo de validade e REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA
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AGRICULTURA(no  que  couber),  estampados  em  local  de  fácil  visualização  em  suas
embalagens.

3.3. Condições de Recebimento:

3.3.1. A forma de recebimento, conforme Lei Federal nº 8.666/93, será da seguinte
forma:

a)  PROVISORIAMENTE,  para  efeito  de  verificação  da  conformidade  dos  materiais
fornecidos, em relação à qualidade e quantidades conforme especificações exigidas, o
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua efetiva entrega;

b) DEFINITIVAMENTE, após a comprovação da qualidade e quantidades entregues, conforme
especificações exigidas, no prazo máximo de 10 (dez) dias da emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

3.3.2. O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil,
pela  qualidade,  correção,  solidez  e  segurança  do  objeto  contratual,  nem  ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato;

3.3.3. Se após o recebimento provisório constatar que os materiais foram entregues em
desacordo com o especificado, com defeito ou incompletos, será a empresa notificada a
fazer a sua substituição no prazo de cinco  (05) dias úteis, sob pena de lhe ser
aplicadas as penalidades cabíveis; 

3.3.4. Os materiais serão inteiramente recusados pela Comissão de Recebimento em caso
de entrega em divergência com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de
Referência; 

3.3.5. Os materiais somente serão recebidos dentro do prazo de validade, devendo,
quando da data da entrega, a sua data de fabricação constar prazo de validade não
inferior a 80% do prazo de validade ou conforme dispuser o item 4 deste Termo; 

3.3.6. O recebimento será certificado pela Comissão de Recebimento de Materiais de
Consumo nomeada pela CONTRATANTE. 

3.3.7. Caso a Contratada não faça a substituição (caso de defeito de fabricação/ das
embalagens)  do  material,  no  prazo  estabelecido  e  a  critério  da  Contratante,  a
utilização do material torna-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo já
citado  por  outro,  com  características  e  capacidades  iguais  ou  superiores  ao
substituído.
             
3.3.8. O fornecimento será efetuado durante a vigência da Ata de Registro de Preço,
sempre que solicitado pela SGG, de forma imediata.

4. ACONDICIONAMENTO E VALIDADE DOS MATERIAIS.

4.1. Do acondicionamento:

4.1.1 Tratando-se de kits contendo os itens especificados neste termo, será necessária
uma embalagem única, tipo saco plástico transparente e resistente ao peso total do
objeto (para acomodar os materiais).

4.2. Da Validade dos Materiais

4.2.1. Os materiais ofertados deverão atender  aos dispositivos da Lei Federal nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.
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4.2.2. A validade do material de consumo será de 12 (doze) meses contada a partir do
seu recebimento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fornecedor. Visando à manutenção do fluxo de materiais às diversas Unidades para
um período nos autos citados (conforme descritivo dos autos).

4.2.3. No momento da entrega, o fim da validade de todos os itens não poderá ocorrer
nos 90 (noventa) dias seguintes e deverá constar no rótulo o lote, data de fabricação,
dentre outras informações conforme legislação vigente.

4.2.4. O prazo máximo para que se inicie a substituição de material, em caso de
vencimento, será de 24 (vinte e quatro) horas comerciais corridas, contando a partir
do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado.

4.2.5. A empresa CONTRATADA fará a substituição, no prazo não superior a 2 (dois)
dias. 

5. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico ou biodegradável; 

5.2.  Que  os  materiais  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em  embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, e que utilize material reciclável de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

5.3.  Que os materiais não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada;

5.4.  A comprovação do disposto acima, poderá ser feita mediante a apresentação de
certificação emitida por Instituição Pública Oficial ou Instituição Credenciada, ou
por qualquer outro meio de prova que ateste que o material fornecido cumpre com as
exigências do Edital.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando o fornecimento de materiais compatíveis com o
objeto deste termo.

6.2. Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado  deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o
nome  completo  do  signatário,  estando  as  informações  ali  contidas  sujeitas  a
verificação de sua veracidade por parte da Administração.

7. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. Prazo de vigência do futuro Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a
partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Rondônia (AROM). Deverão ser observadas as disposições contidas no art. 15,§
3°, III da Lei Federal 8.666/93.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1.  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
dispositivos, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispositivos a seguir:

8.2. Assinar o contrato ou retirar a nota de empenho quando convocada a fazê-lo, no
prazo máximo de 10 (dez) dias.

8.3. Aceitar nas mesmas condições contratuais  os acréscimos ou  supressões que se
fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou especificações,
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até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de
acordo com o art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.4. Comunicar à Contratante, verbalmente, no prazo de até 12 (doze) horas e, por
escrito,  no  prazo  de  até  48  (quarenta  e  oito)  horas,  quaisquer  alterações,  ou
acontecimentos, que impeçam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativas à execução do Contrato, total ou parcialmente, por motivo
de caso fortuito ou força maior.

8.5. Cumprir com o estabelecido neste Termo de Referência e conduzir a entrega dos
materiais pactuados em estreita conformidade com o especificado no mesmo, guardadas as
normas  técnicas pertinentes à  natureza  e a  finalidade da aquisição,  sob pena de
inscrição  no  Cadastro  de  Fornecedores  Impedidos  de  Licitar  e  Contratar  com  a
Administração Pública Estadual - CAGEFIMP, nos moldes da Lei nº  2.414, de 18 de
fevereiro de 2011.

8.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.

8.7. Entregar os materiais conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com o emprego necessário ao perfeito cumprimentos das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais na quantidade e qualidade especificada de acordo com sua
proposta de forma a atender a execução plena e satisfatória deste Termo de Referência.

8.8. Executar, no prazo estabelecido no subitem 3.3.3 as substituições que se fizerem
necessários dos materiais entregues fora dos padrões exigidos, quando apontados pela
comissão de recebimento dos mesmos.

8.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
conforme  o caso, os objetos  entregues em  que se verificarem  vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da sua execução, no mesmo prazo definido no Subitem 3.3.3,
qual seja, 05 (cinco) dias úteis.

8.10. A Contratada deverá oferecer os materiais constantes neste termo de referência,
com o prazo de validade correspondente, inerente a cada material, bem como, dos demais
materiais  que  assim os  exigirem,  observado  o que dispõe  a  Lei 8.078/90  (Lei  do
Consumidor). 

8.11. O meio de transporte e o acondicionamento dos materiais devem ocorrer em padrões
de qualidade que assegurem a integridade. 

8.12. A licitante não aceitará  materiais vencidos  ou que estiverem  com prazo de
validade inferior ao informado no subitem 3.3.5(não ser inferior a 80% do prazo de
validade). 

8.13. Caso for constatado algum material vencido ou com prazo de validade inferior ao
informado no subitem 3.3.5, a empresa CONTRATADA fará a substituição deste, no prazo
não superior a 2 (dois) dias. 

8.14.  Assumir  todos  os  ônus  decorrentes  do  objeto  deste  Termo  de  Referência,  e
responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  previstas  na  legislação  fiscal,
previdenciária, tributária e trabalhista, respondendo por si e por seus sucessores.

8.15. Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições
(inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir
sobre a contratação.

8.16.  Responsabilizar-se e  indenizar  todos  os  danos e  prejuízos  que,  a  qualquer
título, causar a terceiros em virtude da execução do objeto.
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8.17. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de
1990).

8.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração, agindo com urbanidade, tanto em relação aos servidores da contrata
quanto a terceiros.

8.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze  anos, nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

8.20.  Cumprir  cada  uma  das  normas  regulamentares  sobre  medicina  e  segurança  do
trabalho.

8.21. Todas as despesas referentes a frete, taxas, montagens e outros, necessários
para o transporte e entrega dos materiais devem ocorrer por conta da Contratada.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos
legais, a CONTRATANTE se obrigará a:

9.2. Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários à fiel execução do
objeto, conforme disposto neste Termo de Referência;

9.3. Rejeitar  o  recebimento  dos  materiais  que  estiverem  em  desacordo  com  o
especificado no presente Termo de Referência;

9.4. Supervisionar,  fiscalizar  e  atestar  a  execução  do  objeto,  deste  Termo  de
Referência;

9.5. Efetuar regularmente o pagamento à Contratada;

9.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no
Contrato;

9.7. Permitir  o  livre  acesso  dos  empregados  da  contratada  às  dependências  do
CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes à aquisição; 

9.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que estivem em desacordo com o
discriminado no presente Termo de Referência. 

9.9. Manter a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, seu registro
e a devida publicação no Diário Oficial do Município.

10. DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO

10.1.  As futuras contratações provenientes da Ata de Registro de Preços, durante o
período de sua vigência, poderão ser instrumentalizadas por meio de instrumento de
contrato ou nota de empenho em substituição ao contrato, que terá força obrigacional e
vinculará a licitante à sua proposta, Ata e ao Edital de Licitação respectivo, sem
prejuízo das demais obrigações decorrentes de Lei.

10.2. Os eventuais contratos firmados deverão ser a sua vigência limitada aos créditos
orçamentários referentes ao exercício financeiro da sua assinatura, conforme prevê o
art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
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11. PAGAMENTO

11.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal acompa-
nhada das devidas requisições que deram origem ao fornecimento pela contratada, devi-
damente atestadas pela Administração, conforme disposto nos art. 73 da Lei nº 8.666,
de 1993.

11.2. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Contratante,
será de até 30(trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

11.3.  Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  de  parcela  controvertida  à  empresa
Contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude
de penalidade ou inadimplência contratual.

11.4. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)
    365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

11.5. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será
sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

11.6. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administração, a seu
critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da
parte que considerar indevida.

11.7. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada,
para fins de atendimento das condições contratuais.

11.8. A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não
instituições  financeiras,  à  exceção  de  determinações  judiciais,  devidamente
protocoladas no órgão.

11.9. Os  eventuais  encargos  financeiro,  processuais  e  outros,  decorrentes  da
inobservância,  pela  licitante,  de  prazo  de  pagamento,  serão  de  sua  exclusiva
responsabilidade.

11.10. A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à Contratada.

11.11. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a
apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS),  Instituto Nacional  do  Seguro  Social (INSS), Certidão Negativa  da Receita
Federal,  Estadual  e  Municipal,  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT
podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

12. SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

12.1. É vedada a subcontratação, cessão e/ou transferência total ou parcial do objeto
deste termo.
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13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida.

13.2. Se  a  adjudicatária  recusar-se  a  retirar  o  instrumento  contratual
injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado.

13.3. A  licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou
apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
instrumento  contratual,  comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,
garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar  e contratar com o
Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações
legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAF e no CAGEFOR (Cadastro estadual de
Fornecedores Impedidos de Licitar).

13.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Município, ser-lhe-á concedido o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da
multa. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para
que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança
judicial.

13.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
Administração.

13.6. De  acordo  com  a  gravidade  do  descumprimento,  poderá  ainda  a  licitante  se
sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública  enquanto perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será  concedida  sempre  que  o  contratado ressarcir a administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação
vigente.

13.7. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando
se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos  ao objeto  da contratação,  cabível somente  até a  segunda aplicação
(reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por
parte  da  contratada,  após  o  que  deverão  ser  aplicadas  as  sanções  de  grau  mais
significativo.

13.8. São exemplos de infração administrativas penalizáveis, nos temos da Lei nº
8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto
nº 5.450, de 2005;
a. Inexecução total ou parcial do contrato;
b. Apresentação de documentação falsa;
c. Comportamento inidôneo;
d. Fraude fiscal;
e. Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.
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13.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal
que  possa  ser  acionada  em  desfavor  da  contratada,  conforme  infração  cometida  e
prejuízos causados à administração ou a terceiros.

13.20. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos gruas, com
percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais
situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o
caso.

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULTA*

Usar  indevidamente  informações  sigilosas  a  que
teve acesso. Por ocorrência.

06 4,0% por dia

Permitir  situação  que  crie  a  possibilidade  ou
cause dano físico, lesão corporal ou consequências
letais. Por ocorrência.

06 4,0% por dia

Suspender  ou  interromper,  salvo  por  motivo  de
força maior ou caso fortuito, a entrega do objeto
contratual  por  período  superior  a  15  (quinze)
dias.

05 3,2% por dia

*  O  percentual  de  multa  aplicável  conforme  tabela  será  incidente  sobre  a  parte
inadimplida.

13.21. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.

13.22. Após  30  (trinta)  dias  da  falta  de  execução  do  objeto,  será  considerada
inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

13.23. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em
lei.

13.24. As sanções  previstas  não  poderão  ser  relevadas,  salvo  ficar  comprovada  a
ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos
fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da
autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

13.25. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.26. A sanção será obrigatoriamente registrada no sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedor – SICAF, bem como em sistema Estaduais.

13.27. Também ficam sujeita às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, prevista no subitem
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta
licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

13.28. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa  previa  do  interessado  e  recurso  nos  prazos  definidos  em  Lei,  sendo-lhe
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franqueada vista ao processo, fundamentação legal: (Artigo 7º da Lei 10.520/2002;
Artigo 11, incisos XVII, XVII, XVIII, XIX e XX, c/c 40, III da Lei 8.666/93).

14. RECURSOS   ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ESTIMADO  

14.1. Conforme dispõe o Decreto Municipal nº 15.402, de 22.08.2018, que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Porto Velho, em seu Art. 10,§
4º,  na  licitação  para  Registro  de  Preços,  não  é  obrigatório  indicar  a  dotação
orçamentária,  que somente  será  exigida  para  a  formalização  do  contrato ou  outro
instrumento hábil.

14.2. Em conformidade com o Quadro Comparativo de Preços atestados pelo Departamento
de Cotações de Preços – DECOT/SML às fls. 190-194 dos autos, o Valor Estimado é de: R$
777.131,31 (Setecentos e setenta e sete mil, cento e trinta e um reais e trinta e um
centavos) 

15. ANEXOS

15.1. É parte integrante deste Termo de Referência o seguinte Anexo:

Anexo I - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS;
Anexo II -  ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA;

Porto Velho-RO, 13 de Janeiro de 2020

Responsável pela elaboração

DANIELE CHAGAS MACHADO
MAT. 317885

Gerente da Divisão de Análise e Reequilíbrio de Preços – SGP

Responsável pela revisão

LUANY CAMILA FERNANDES CARVALHO
Diretora do Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - SGP

APROVO NOS TERMOS DA LEI 8.666/93

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos
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ANEXO I -  DO TERMO DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS (CONFORME ANEXO I D0 EDITAL) E QUANTITATIVOS

LOTES I E II – KIT DE HIGIENE PESSOAL

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE DE
ITENS POR KIT

UNID. PEDIDO MÍNIMO TOTAL A
REGISTRAR

01 Sabonete, conforme  especificações  técnicas  e
unidades definidas no Anexo I do Edital;

04 BARRAS

KIT
4.000 4.053

02 Escova dental, conforme especificações técnicas
e unidades definidas no Anexo I do Edital; 04 UNID

03
Pasta dental em creme, conforme especificações
técnicas  e  unidades  definidas  no  Anexo  I  do
Edital;

04 UNID

04
Papel  higiênico, conforme  especificações
técnicas  e  unidades  definidas  no  Anexo  I  do
Edital;

04 PCT

05
Desodorante  antitranspirante,  conforme
especificações técnicas e unidades definidas no
Anexo I do Edital;

04 UNID

LOTES II E IV  -  KIT DE DORMITÓRIO

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE DE
ITENS POR KIT

UNID. PEDIDO MÍNIMO TOTAL A
REGISTRAR

01
Cobertor de  solteiro, conforme   especificações
técnicas  e  unidades  definidas  no  Anexo  I  do
Edital;

01

KIT 300  400

02
Lençol de solteiro, conforme  especificações
técnicas  e  unidades  definidas  no  Anexo  I  do
Edital;

01

03
Fronha, conforme  especificações  técnicas  e
unidades definidas no Anexo I do Edital;

01

04
Travesseiro, conforme especificações técnicas e
unidades definidas no Anexo I do Edital;

01

05
Colchão  de  solteiro,  conforme  especificações
técnicas  e  unidades  definidas  no  Anexo  I  do
Edital;

01

No momento da entrega, o fim da validade não poderá ocorrer nos 90 (noventa) dias seguintes e deverá
constar no rótulo o lote, data de fabricação, dentre outras informações conforme legislação vigente.  O
kit é de atendimento individual.

LOTES V E VI -  KIT DE LIMPEZA

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE DE
ITENS POR KIT

UNID. PEDIDO MÍNIMO TOTAL A
REGISTRAR

01
Saco  plástico  lixo, conforme  especificações
técnicas  e  unidades  definidas  no  Anexo  I  do
Edital;

02 PCT

KITS 1.000
1.116

02 Sabão barra,  conforme especificações técnicas e
unidades definidas no Anexo I do Edital;

01 PCT

03 Pano limpeza, conforme especificações técnicas e
unidades definidas no Anexo I do Edital; 02 UNID

04 Sabão  pó,  conforme  especificações  técnicas  e
unidades definidas no Anexo I do Edital; 02 PCT

05
Esponja  limpeza  multiuso, conforme
especificações técnicas e unidades definidas no
Anexo I do Edital;

01 PCT

06
Esponja de aço, conforme especificações técnicas
e unidades definidas no Anexo I do Edital; 01 PCT

07
Vassoura  (tipo  gari),  conforme  especificações
técnicas  e  unidades  definidas  no  Anexo  I  do
Edital;

01 UNID

08 Rodo, conforme  especificações  técnicas  e
unidades definidas no Anexo I do Edital;

01 UNID

09
Pá para lixo plástica, conforme especificações
técnicas  e  unidades  definidas  no  Anexo  I  do
Edital;

01 UNID

10
Balde,  conforme  especificações  técnicas  e
unidades definidas no Anexo I do Edital;

01 UNID
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ANEXO II   – DO TERMO DE REFERÊNCIA   
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS (CONFORME ANEXO I DO EDITAL) 

E PREÇOS DE REFERÊNCIA

LOTE 01 – KIT DE HIGIENE PESSOAL
EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANTIDA-
DE DE
KITS

QUANT.
ITENS POR

KIT

VALOR UNIT.
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

VALOR TOTAL POR
ITEM QUE COMPÕEM

O KIT
1 Sabonete, 90g

KIT 748

04 BARRAS R$ 1,62 R$ 6,50 

2 Escova dental 04 UNID R$ 4,88 R$ 19,50 

3 Pasta dental em creme 04 UNID R$ 6,58 R$ 26,33 

4 Papel higiênico 04 PCT R$ 4,79 R$ 19,17 

5 Desodorante antitranspirante 04 UNID R$ 8,83 R$ 35,33 

VALOR TOTAL DO KIT (SOMA DE TODOS OS ITENS) R$ 106,83
VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR UNITÁRIO - KIT X QUANTIDADE TOTAL DE KIT’S) R$ 79.908,84

LOTE 02 – KIT DE HIGIENE PESSOAL
AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANTIDA-
DE DE
KITS

QUANT.
ITENS POR

KIT

VALOR UNIT.
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

VALOR TOTAL POR
ITEM QUE COMPÕEM

O KIT
1 Sabonete

KIT 3305

04 BARRAS R$ 1,63 R$ 6,50
2 Escova dental 04 UNID R$ 4,88 R$ 19,50
3 Pasta dental em creme 04 UNID R$ 6,58 R$ 26,33
4 Papel higiênico; 04 PCT R$ 4,79 R$ 19,17

5 Desodorante roll on 04 UNID R$ 8,83 R$ 35,33

VALOR TOTAL DO KIT (SOMA DE TODOS OS ITENS) 106,83
VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR UNITÁRIO - KIT X QUANTIDADE TOTAL DE KIT’S) 353.073,15

LOTE 03 – KIT DE DORMITÓRIO
EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANTIDA-
DE DE
KITS

QUANT.
ITENS POR

KIT

VALOR UNIT.
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

VALOR TOTAL POR
ITEM QUE COMPÕEM

O KIT

1
Cobertor de solteiro

KIT
100

01 UNID R$ 123,33 R$ 123,33 

2 Lençol de solteiro 01 UNID R$ 57,67 R$ 57,67 

3 Fronha 01 UNID R$ 14,50 R$ 14,50 

4 Travesseiro 01 UNID R$ 37,83 R$ 37,83 

5 Colchão de solteiro 01 UNID R$ 333,33 R$ 333,33 

VALOR TOTAL DO KIT (SOMA DE TODOS OS ITENS) R$ 566,67

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR UNITÁRIO - KIT X QUANTIDADE TOTAL DE KIT’S) R$ 56.667,00

LOTE 04 – KIT DE DORMITÓRIO
AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANTIDA-
DE DE
KITS

QUANT.
ITENS POR

KIT

VALOR UNIT.
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

VALOR TOTAL POR
ITEM QUE COMPÕEM

O KIT

1 Cobertor de solteiro

KIT
300

01 UNID R$ 123,33 R$ 123,33

2 Lençol de solteiro 01 UNID R$ 57,67 R$ 57,67

3 Fronha 01 UNID R$ 14,50 R$ 14,50

4 Travesseiro 01 UNID R$ 37,83 R$ 37,83
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5 Colchão de solteiro
01 UNID

R$ 333,33 R$ 333,33

VALOR TOTAL DO KIT (SOMA DE TODOS OS ITENS) R$ 566,67

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR UNITÁRIO - KIT X QUANTIDADE TOTAL DE KIT’S) R$ 170.001,00

LOTE 05 – KIT DE LIMPEZA
EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS (COTA DE ATÉ 25%)

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANTIDA-
DE DE
KITS

QUANT.
ITENS POR

KIT

VALOR UNIT.
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

VALOR TOTAL POR
ITEM QUE COMPÕEM

O KIT

1 Saco plástico lixo

KIT 279

02 PCT R$ 7,84 R$ 15,67 

2 Sabão barra 01 PCT R$ 11,92 R$ 11,92 

3 Pano limpeza 02 UNID R$ 5,20 R$ 10,40 

4 Sabão pó
02 PCT

R$ 4,69 R$ 9,37 

5 Esponja limpeza multiuso
01 PCT

R$ 7,00 R$ 7,00 

6 Esponja de aço
01 PCT

R$ 3,50 R$ 3,50 

7 Vassoura (tipo gari) 01 UNID R$ 14,33 R$ 14,33 

8 Rodo
01 UNID

R$ 16,67 R$ 16,67 

9 Pá para lixo plástica 01 UNID R$ 7,92 R$ 7,92 

10 Balde 01 UNID R$ 8,50 R$ 8,50 

VALOR TOTAL DO KIT (SOMA DE TODOS OS ITENS) R$ 105,27 

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR UNITÁRIO - KIT X QUANTIDADE TOTAL DE KIT’S) R$ 29.370,33 

LOTE 06 – KIT DE LIMPEZA
AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANTIDA-
DE DE
KITS

QUANT.
ITENS POR

KIT

VALOR UNIT.
POR ITEM QUE
COMPÕEM O KIT

VALOR TOTAL POR
ITEM QUE COMPÕEM

O KIT

1 Saco plástico lixo

KIT
837

02 PCT R$ 7,84 R$ 15,67 

2 Sabão barra 01 PCT R$ 11,92 R$ 11,92 

3 Pano limpeza 02 UNID R$ 5,20 R$ 10,40 

4 Sabão pó 02 PCT R$ 4,69 R$ 9,37 

5 Esponja limpeza multiuso 01 PCT R$ 7,00 R$ 7,00 

6 Esponja de aço 01 PCT R$ 3,50 R$ 3,50 

7 Vassoura (tipo gari) 01 UNID R$ 14,33 R$ 14,33 

8 Rodo 01 UNID R$ 16,67 R$ 16,67 

9 Pá para lixo plástica 01 UNID R$ 7,92 R$ 7,92 

10 Balde 01 UNID R$ 8,50 R$ 8,50 

VALOR TOTAL DO KIT (SOMA DE TODOS OS ITENS) R$ 105,27 

VALOR TOTAL DO LOTE (VALOR UNITÁRIO - KIT X QUANTIDADE TOTAL DE KIT’S) R$ 88.110,99 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (SOMA DE TODOS OS LOTES) R$ 777.131,31
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 
_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de  ______________________
(identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do
disposto  no  subitem  _______(completar)  do  Edital  _____________(completar  com
identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação da
Licitação)  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo  ______________________
(Licitante)  e  o  conteúdo  da  proposta  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  outro  participante
potencial ou de fato da _____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio
ou pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da _____________
(identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da ______________(identificação da Licitação),
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da ______________(identificação da
Licitação) quanto a participar ou não da referida Licitação;
(d)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  ______________
(identificação da Licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado  ou discutido  com  qualquer  outro participante  potencial  ou  de fato  da
______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação da Licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de
________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.

______________________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

Observação:  Esta  declaração  será  confeccionada  em  papel  timbrado  da  empresa  e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________, por seu
Representante Legal, abaixo, assinado, declara sob as penas da Lei, que até a presente
data não existe fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou que invalide o seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

______________________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO  DE  DECLARAÇÃO  QUANTO  AO  CUMPRIMENTO  ÀS  NORMAS  RELATIVAS  AO  TRABALHO  DE
MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020/SML/
PVH, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s)  menor (es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor
(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a partir de 14
(quatorze) anos.

Local e data

_____________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº__/2020/SML/PVH, declaramos que a empresa (RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº
____________________________, está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º da Lei
Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art.
3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro  que  os  presentes  dados  são  verdadeiros  e  visam  a  facilitar  os  trâmites
processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do porte da
empresa. Asseguro, quando solicitado pela Superintendência Municipal de Licitações –
SML, ou Pregoeiro designado, a comprovação dos dados aqui inseridos, sob pena da
aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre vontade,
firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2020/SML/PVH

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e _____ (2020), o  MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público,  inscrito  no  CNPJ  sob  n.
05.903.125/0001-45, com  sede  à  Rua:_____________________-  Centro  -  nesta  capital,
neste ato representada pela Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos,
Sra. _______________________, RG. _______ SSP/RO, CPF. ___________________, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa abaixo qualificada: 

_______________,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado,  inscrita  no  CNPJS  sob  n.
________,  com  endereço  na  Rua  ________________,  neste  ato  representada  por  seu
_________ (cargo), Nome _______, inscrito no CPF sob n. _____________, doravante
denominada DETENTORA;

Firmam  a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no PROCESSO
02.00502/2019,  referente ao Pregão Eletrônico n. _____/2020/SML/PVH, homologado nas
fls. ____ dos autos, visando atender necessidades da Administração Direta e Indireta,
inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, nos termos da
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300/2006 e nº
15.402/2018 e suas alterações, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PLANO DE  CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA  DO PERÍODO DE
ENCHENTES, visando atender às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta
do Município de Porto Velho, conforme descrições e preços constantes do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º___/2020/SML/PVH, para o REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2020/SML/PVH.

1.2. Os preços registrados estão informados na Proposta da Empresa Detentora
e no Quadro de Vencedores, fls. ______ dos autos.

2. VALIDADE DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de até  12 (doze)
meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia
(AROM), em conformidade com a legislação vigente.

2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a
adquirir o(s) materiais referido(s) na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema
de  Registro de  Preços,  podendo  fazê-lo  através  de  outra  licitação  quando  julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas,
sendo,  entretanto,  assegurada  aos  beneficiários  do  registro,  a  preferência  de
fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda, cancelar a Ata,
na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses  legalmente  previstas,  garantidos  à(s)
empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.  Desde que devidamente  justificada  a vantagem,  a Ata de  Registro de Preços,
durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por  qualquer  órgão  ou  entidade  da
administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame  licitatório,  mediante
anuência do órgão gerenciador e, respeitada, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas  na  Lei  nº  8.666/93,  os  nos  Decretos  Municipais  nº  10.300/2006  e
15.402/2018 e suas alterações.

47
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  



Proc. 02.00502/2019

fls.__________________

Visto.________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

3.2. Caberá à Detentora da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
ata, anteriormente assumidas.

3.3. As aquisições  ou  contratações  adicionais  não  poderão  exceder,  por  órgão  ou
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens /lotes registrados
nesta  Ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  para  os  órgãos
participantes, nos termos do Decreto Municipal nº 15.598 de 09.11.2018, publicado no
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – (AROM) nº 2338 de 21.11.2018.

3.3.1. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado nesta ata de
registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  para  os  órgãos  participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

3.4. Os  órgãos usuários não serão obrigados a comprar o objeto ora registrado dos
fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo
o  período  de  vigência  desta,  ressalvados  os  casos  excepcionais  que  permitam  o
procedimento  de revisão ou  redução  previstos no  Capítulo IX, Seção  I  do Decreto
Municipal nº 15.402/2018, sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da
Lei nº 8.666/93.

4.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou
revisão do preço dos bens registrados, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores Detentores da Ata.

5. REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1.  Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se
superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  convocar  o
fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o
seguinte:

I. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

II. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado deverá observar primeiramente o cadastro reserva, não existindo,
deverá ser observada a classificação original.

5.2.  Quando  o  preço  de  mercado  se  tornar  superior  aos  preços  registrados  e  o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I. 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;

II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.2.1. Não havendo êxito nas negociações, bem como, não incidindo a hipótese prevista
no inciso II, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa. 

 
5.3. Na hipótese prevista nos itens  5.2 e  5.2.1, será excepcionalmente admitida a
revisão de preços, quando tratar-se de produtos cujo preço médio de mercado for obtido
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em tabelas oficiais publicamente reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder
público, depois de cumprido o disposto no inciso II do item 5.2.

5.3.1. A  revisão  de  preços  prevista  no  item  5.3,  poderá  ser  efetivada  mediante
requerimento do detentor da ARP, que deverá fazê-lo antes do pedido de fornecimento e,
deverá  instruir o pedido  com a  documentação  probatória de majoração  do  preço do
mercado e a oneração de custos, devendo ser obedecido os seguintes procedimentos: 

I. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao órgão gerenciador, Requerimento solicitando
a revisão de Preços devidamente justificado e instruído com documentos capazes de
evidenciar  o  surgimento  de  uma  onerosidade  excessiva  em  relação  às  obrigações
inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado
atual, valendo-se de, por exemplo, notas fiscais antigas e recentes, lista de preços
de fabricantes, comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes,
a juízo do órgão gerenciador, ou ainda, tabelas Oficias ou atos de emanados do Poder
Público que comprovem a onerosidade. 

II. Após a entrega de documentos por parte do fornecedor, conforme disposto no inciso
I,  o  órgão  gerenciador  através  da  Divisão  de  Reequilíbrio  e  Análise  de  Preços,
realizará ampla pesquisa de marcado junto, a no mínimo 3 (três) fornecedores do ramo
da atividade, moldes do que dispõe o inciso I do Art. 6º deste Decreto Municipal nº
15.402/2018, bem como com a conferência das documentações, com vistas a verificação da
ocorrência da majoração alegada pelo detentor da ARP. 

5.4. O Requerimento de Revisão de preços será apreciado pela Divisão de Controle de
Reequilíbrio  e  Análise  de  Preços,  e  posteriormente  submetido  à  Superintendente
Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, para eventual homologação. 

5.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto
aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de Preços, sob pena de aplicação das sanções
estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente.

5.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do
Órgão  Gerenciador,  a  Revisão  de  Preços  requerida,  deverá  ser  providenciada  a
publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios
de Rondônia (AROM), para fins de validade do novo preço registrado.

5.7. No caso de indeferimento do Pedido de Revisão, poderá o Órgão Gerenciador liberar
o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação  de penalidade, mediante
decisão fundamentada.

5.8. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador providenciar a
convocação  dos  detentores  remanescentes,  respeitada  a  ordem  classificatória  do
cadastro de reserva ou ordem de classificação original subsidiariamente, para fins de
negociação dos preços registrados.

6. INALTERABILIDADE DO OBJETO

6.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas
das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de
qualquer forma, o objeto licitado.

7. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das
leis aplicáveis ao caso;

II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
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III. Restar frustrada a negociação de preços, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do Decreto
Municipal nº 15.402/2018;

V. Estiverem presentes razões de interesse público. 

7.2.  O  cancelamento  do  Registro  deverá  ser  formalizado  pelo  Órgão  Gerenciador,
mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções
definidas em lei.

7.3.  O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante  requerimento
devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a
perfeita execução contratual.

7.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências
que  entender  necessárias  para  a  verificação  da  ocorrência  do  fato  alegado  pelo
fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento.

7.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação
no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, sendo, desta forma, vedada a interrupção
no fornecimento dos produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido
despachado antes dessa data.

8. CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO

8.1.  Serão  fornecedoras  do  objeto  desta  licitação,  com  os  respectivos  preços
registrados  na  Ata  subsequente  ao  procedimento  licitatório,  as  Empresas  cujas
propostas forem classificadas em primeiro lugar.

8.2.  O  fornecedor  poderá  ser  convocado  a  firmar  as  contratações  decorrentes  do
registro de preços no prazo de  05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte ao
recebimento  da convocação  expedida  pelo  Órgão Gerenciador  da  Ata  do registro  de
Preços.

8.3.  Excepcionalmente,  a  critério  do  órgão  gerenciador,  quando  a  quantidade  do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de
objetos de quantidade ou desempenho superior, devidamente, justificado e comprovado a
vantagem,  e  as  ofertas  sejam  em  valor  inferior  ao  máximo  admitido,  poderão  ser
registrados outros preços.

8.4. Os  produtos, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal e a
respectiva Nota de Empenho.

8.5. O fornecedor da Ata de Registro de Preços, ficará obrigado, quando for o caso, a
atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de
Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma. 

8.6. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do produto entregue não
corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a Detentora será
chamada  para,  dentro  do  prazo  máximo  de  10  (dez)  corridos,  fazer  a  devida
substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Autoridade Competente.

9. PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições previstas no  Termo de
Referência, Anexo II do Edital.

10.DO PRAZO, DA FORMA DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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10.1. Obedecerão às disposições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Edital;

11. ACONDICIONAMENTO E VALIDADE DOS MATERIAIS.

11.1  Conforme descrito no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

12. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

12.1  Conforme descrito no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

13. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

13.1. As obrigações das que firma a presente são as resultantes da aplicação da Lei
nº.  8.666/93,  demais  normas  pertinentes,  bem  como,  às  previstas  nos  Termo  de
Referência, Anexo II do Edital;

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente instrumento,
serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013 e 8.666/93.
As sanções administrativas, serão aplicadas, observando sempre a garantia da ampla de-
fesa e o contraditório, e ainda:

14.1.1.  Conforme advertências e multas constantes no Termo de Referência,  Anexo II
deste Edital.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas
as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento
como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos
ajustes dela decorrentes.

15.2.  A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 15.402/2018, Lei Federal nº 8.666/93,
demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu,
aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

15.3.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do
Edital de Licitação –  ___________________________”, o Edital de Licitação – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº______/2020/SML/PVH e a proposta da Detentora.

15.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste. 

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes em 03 (três)  vias de igual  teor, na  presença de duas
testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho ___ de _____ de 2020
______________________________

Superintendente 
__________________________________

Pregoeiro (a)
_____________________________
Empresa do Preço Registrado

Detentora
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ANEXO VII-A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

ARP Nº___/2020/SML/PVH
PROCESSO Nº. 02.00502/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº__/2020/SML/PVH 

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

Em obediência ao disposto no Art. 15,§ 1º do Decreto Municipal nº 15.402/2018, segue,
abaixo,  relação  dos  licitantes  que  aderiram  ao  cadastro  de  reserva  para  a  ARP
supramencionada, consistente no aceite em atender o(s) lote(s) a seguir indicados, com
preços iguais aos do licitante vencedor, consoantes registrados neste instrumento e na
proposta da adjudicatária, e conforme se constata por meio da anuência incluída na Ata
de realização da sessão pública do pregão.

Lote
da 
ARP

DESCRIÇÃO MARCA FORNECEDOR/CLASSIFICADO QUE ADERIU
AO CADASTRO RESERVA DESTE CERTAME

ORD.
CLASSIFICAD

O
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ANEXO VIII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  PARA AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA
ATENDIMENTO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA
DO PERÍODO DE ENCHENTES, QUE ENTRE SI  CELEBRAM O
MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA   ________________,  DE  UM  LADO,  E  DO
OUTRO,  A  EMPRESA_______________________,  PARA  OS
FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos ___dias do mês de ___do ano de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
05.903.125/0001-45, com sede na  Avenida 7 de Setembro, 237 - Esquina com Avenida
Farquar ______________________________, centro, neste ato representado pela Secretaria
Municipal de __________, representada pelo Sr.________________________, brasileiro,
______, portador da cédula de identidade nº_____e do CPF nº______,CONTRATANTE, e a
Empresa________________,  inscrita no CNPJ nº. ____________, com sede na__________,
nº________, Bairro_______, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo (a)
Sr. (a)______________, brasileiro (a),________, portador (a) da Cédula de Identidade
nº____/SSP/___ e CPF nº_______, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que
tem  por  finalidade  estabelecer  os  direitos  e  obrigações  das  partes  na  execução
contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e
alterações, posteriores, resultante do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO,
NA FORMA ELETRÔNICA Nº____/2020/SML/PVH, nos termos do PARECER Nº___/SPACC/PGM/2020,
devidamente autorizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.00502/2019, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA
DO PERÍODO DE ENCHENTES, visando atender necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
VELHO/RO, conforme especificações , unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II
do Edital, para atender à Contratante.

Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte indissociável:

a) Parecer nº: ___/SPACC/PGM/2020, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 02.00502/2019, fls. ___;

c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1.  O  presente  contrato  será  executado  sob  o  regime  de  Preço  Unitário  e
Irreajustável.

2.2. Os valores unitários serão aqueles ofertados na proposta de preços da contratada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA –   FORMA DE PAGAMENTO  

4.1. O  pagamento  deverá  ser  efetuado  mediante  a  apresentação  de  Nota  Fiscal
acompanhada das devidas requisições que deram origem ao fornecimento pela contratada,
devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto nos art. 73 da Lei nº
8.666/93.
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4.2. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE,
será de 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4.3. Não será efetuado qualquer pagamento de parcela controvertida à (s) empresa (s)
Contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.4. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)
    365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

4.5. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será
sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

4.6. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu
critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da
parte que considerar indevida.

4.7. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada,
para fins de atendimento das condições contratuais.

4.8. A  administração não pagará, sem  que tenha autorização prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não
instituições  financeiras,  à  exceção  de  determinações  judiciais,  devidamente
protocoladas no órgão.

4.9.  Os  eventuais  encargos  financeiros,  processuais  e  outros,  decorrentes  da
inobservância,  pela  licitante,  de  prazo  de  pagamento,  serão  de  sua  exclusiva
responsabilidade.

4.10. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à CONTRATADA.

4.11. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a
apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Re-
ceita Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, Certidão Ne-
gativa de Débitos Trabalhistas – CNDT podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

5.   CLÁUSULA     QUINTA   – DO   REAJUSTE  

5.1. O valor desta contratação é irreajustável durante a sua vigência, nos termos da
legislação vigente.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. Este contrato ficará limitado à vigência de créditos orçamentários referentes ao
exercício  financeiro  da  sua  assinatura, conforme  prevê  o  Art.  57  Caput,  da  Lei
8.666/93.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO, DA FORMA DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1.  Os materiais solicitados deverão ser entregues na  COORDENADORIA MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPEDEC, localizada na Av. Dom Pedro,II, nº1038 esq. com
Campo  Sales,telefone  (69)3901-3020,  no  prazo  estipulado  em  conformidade  com  as
descrições e exigências previstas neste instrumento sob pena de aplicação de sanções
previstas em Lei. 

7.2 Da Entrega:

7.2.1. A  entrega  deverá  ocorrer  de  forma  PARCELADA,  conforme  solicitação  via
requisição do Departamento/Divisão com definição da quantidade a ser fornecida pelo
próprio requisitante, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após emissão da Nota
de Empenho.

7.2.2.  A empresa deverá agendar a entrega dos materiais, junto ao Almoxarifado da
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPEDEC com, no mínimo, 24 horas
antes de executar a entrega dos mesmos, pelo Tel.3901-3020. O atendimento será em
horário comercial, de segunda a sexta-feira, no município de Porto Velho – RO.

7.2.3.  Deverão ser  apresentadas no  ato da  entrega, Notas Fiscais/Faturas devendo
conter no corpo da mesma: a descrição do Objeto, número da Agência e Conta Bancária da
Empresa vencedora do certame licitatório, para depósito do pagamento, o qual deverá
ser efetuado no prazo de até 30 (dias) dias após o recebimento do material.

7.2.4. A Contratada deverá apresentar (quando da entrega dos materiais), Declaração
Formal de que os materiais de origem animal possuem selo de Aprovação do Serviço de
Inspeção  Federal  (S.I.F)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (S.I.E)  ou  Serviço  de
Inspeção Municipal (S.I.M).

7.2.5.  Os materiais ofertados deveram obedecer a todas as exigências da legislação
vigente no que se refere às condições de manipulação, rotulagem e deverão conter data
de fabricação, prazo de validade e REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA(no  que  couber),  estampados  em  local  de  fácil  visualização  em  suas
embalagens.

7.3. Condições de Recebimento:

7.3.1. A forma de recebimento, conforme Lei Federal nº 8.666/93, será da seguinte
forma:

a)  PROVISORIAMENTE,  para  efeito  de  verificação  da  conformidade  dos  materiais
fornecidos, em relação à qualidade e quantidades conforme especificações exigidas, o
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua efetiva entrega;

b) DEFINITIVAMENTE, após a comprovação da qualidade e quantidades entregues, conforme
especificações exigidas, no prazo máximo de 10 (dez) dias da emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

7.3.2. O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil,
pela  qualidade,  correção,  solidez  e  segurança  do  objeto  contratual,  nem  ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato;

7.3.3. Se após o recebimento provisório constatar que os materiais foram entregues em
desacordo com o especificado, com defeito ou incompletos, será a empresa notificada a
fazer a sua substituição no prazo de cinco  (05) dias úteis, sob pena de lhe ser
aplicadas as penalidades cabíveis; 
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7.3.4. Os materiais serão inteiramente recusados pela Comissão de Recebimento em caso
de  entrega  em  divergência  com  as  especificações  técnicas  estabelecidas  neste
instrumento

7.3.5. Os materiais somente serão recebidos dentro do prazo de validade, devendo,
quando da data da entrega, a sua data de fabricação constar prazo de validade não
inferior a 80% do prazo de validade ou conforme dispuser o Termo de Referência (Anexo
II o Edital) e Cláusula Oitava deste instrumento; 

7.3.6. O recebimento será certificado pela Comissão de Recebimento de Materiais de
Consumo nomeada pela CONTRATANTE. 

7.3.7. Caso a Contratada não faça a substituição (caso de defeito de fabricação/ das
embalagens)  do  material,  no  prazo  estabelecido  e  a  critério  da  Contratante,  a
utilização do material torna-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo já
citado  por  outro,  com  características  e  capacidades  iguais  ou  superiores  ao
substituído.
             
7.3.8. O fornecimento será efetuado durante a vigência da Ata de Registro de Preço,
sempre que solicitado pela SGG, de forma imediata.

8. CLÁUSULA OITAVA –   ACONDICIONAMENTO E VALIDADE DOS MATERIAIS.  

8.1. Do acondicionamento:

8.1.1  Tratando-se de kits contendo os itens especificados neste instrumento, será
necessária uma embalagem única, tipo saco plástico transparente e resistente ao peso
total do objeto (para acomodar os materiais).

8.2. Da Validade dos Materiais

8.2.1. Os materiais ofertados deverão atender  aos dispositivos da Lei Federal nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

8.2.2. A validade do material de consumo será de 12 (doze) meses contada a partir do
seu recebimento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fornecedor. Visando à manutenção do fluxo de materiais às diversas Unidades para
um período nos autos citados (conforme descritivo dos autos).

8.2.3. No momento da entrega, o fim da validade de todos os itens não poderá ocorrer
nos 90 (noventa) dias seguintes e deverá constar no rótulo o lote, data de fabricação,
dentre outras informações conforme legislação vigente.

8.2.4. O prazo máximo para que se inicie a substituição de material, em caso de
vencimento, será de 24 (vinte e quatro) horas comerciais corridas, contando a partir
do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado.

8.2.5. A empresa CONTRATADA fará a substituição, no prazo não superior a 2 (dois)
dias. 

9. CLÁUSULA NONA -DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1. Que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico ou biodegradável; 

9.2.  Que  os  materiais  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em  embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, e que utilize material reciclável de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
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9.3.  Que os materiais não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada;

9.4.  A comprovação do disposto acima, poderá ser feita mediante a apresentação de
certificação emitida por Instituição Pública Oficial ou Instituição Credenciada, ou
por qualquer outro meio de prova que ateste que o material fornecido cumpre com as
exigências do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA –DO RECURSOS

10.1. As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  correrão  à  conta  dos
recursos específicos consignados no orçamento do Município de Porto Velho (Conforme
dispõe o Decreto Municipal nº 15.402, de 22.08.2018, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços no âmbito do Município de Porto Velho, em seu Art. 10,§ 4).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1.  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
dispositivos, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispositivos a seguir:

11.2. Assinar o contrato ou retirar a nota de empenho quando convocada a fazê-lo, no
prazo máximo de 10 (dez) dias.

11.3. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou especificações,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de
acordo com o art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

11.4. Comunicar à Contratante, verbalmente, no prazo de até 12 (doze) horas e, por
escrito,  no  prazo  de  até  48  (quarenta  e  oito)  horas,  quaisquer  alterações,  ou
acontecimentos, que impeçam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativas à execução do Contrato, total ou parcialmente, por motivo
de caso fortuito ou força maior.

11.5. Cumprir com o estabelecido neste instrumento e conduzir a entrega dos materiais
pactuados em estreita conformidade com o especificado no mesmo, guardadas as normas
técnicas pertinentes à natureza e a finalidade da aquisição, sob pena de inscrição no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual - CAGEFIMP, nos moldes da Lei nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011.

11.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.

11.7. Entregar os materiais conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com o emprego necessário ao perfeito cumprimentos das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais na quantidade e qualidade especificada de acordo com sua
proposta de forma a atender a execução plena e satisfatória deste instrumento.

11.8. Executar, no prazo estabelecido no subitem 7.3.3 as substituições que se fizerem
necessários dos materiais entregues fora dos padrões exigidos, quando apontados pela
comissão de recebimento dos mesmos.

11.9.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, conforme o caso, os objetos entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da sua execução, no mesmo prazo definido no Subitem 7.3.3,
qual seja, 05 (cinco) dias úteis.

11.10. A Contratada deverá oferecer os materiais constantes no termo de referência,
com o prazo de validade correspondente, inerente a cada material, bem como, dos demais
materiais  que  assim os  exigirem,  observado  o que dispõe  a  Lei 8.078/90  (Lei  do
Consumidor). 
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11.11. O meio de transporte e o  acondicionamento dos materiais devem ocorrer em
padrões de qualidade que assegurem a integridade. 

11.12. A licitante não aceitará materiais vencidos ou que estiverem com prazo de
validade  inferior ao informado  no  subitem  3.3.5  do Termo de  Referência (não ser
inferior a 80% do prazo de validade) e  Cláusula Oitava deste instrumento. 

11.13. Caso for constatado algum material vencido ou com prazo de validade inferior ao
informado neste instrumento, a empresa CONTRATADA fará a substituição deste, no prazo
não superior a 2 (dois) dias. 

11.14.  Assumir  todos  os  ônus  decorrentes  do  objeto  deste  instrumento,  e
responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  previstas  na  legislação  fiscal,
previdenciária, tributária e trabalhista, respondendo por si e por seus sucessores.

11.15. Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições
(inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir
sobre a contratação.

11.16.  Responsabilizar-se e indenizar  todos os danos e prejuízos que, a qualquer
título, causar a terceiros em virtude da execução do objeto.

11.17. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de
1990).

11.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração, agindo com urbanidade, tanto em relação aos servidores da contrata
quanto a terceiros.

11.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze  anos, nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

11.20.  Cumprir  cada  uma  das  normas  regulamentares sobre  medicina  e  segurança do
trabalho.

11.21. Todas as despesas referentes a frete, taxas, montagens e outros, necessários
para o transporte e entrega dos materiais devem ocorrer por conta da Contratada.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará a:

12.2. Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários à fiel execução do
objeto, conforme disposto neste instrumento;

12.3. Rejeitar  o  recebimento  dos  materiais  que  estiverem  em  desacordo  com  o
especificado no presente instrumento;

12.4. Supervisionar, fiscalizar e atestar a execução do objeto, deste instrumento.

12.5. Efetuar regularmente o pagamento à Contratada;

12.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas
no Contrato;

58
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  



Proc. 02.00502/2019

fls.__________________

Visto.________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

12.7. Permitir  o  livre  acesso  dos  empregados  da  contratada  às  dependências  do
CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes à aquisição; 

12.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que estivem em desacordo com o
discriminado no presente instrumento. 

12.9. Manter  a  preservação  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  seu
registro e a devida publicação no Diário Oficial do Município.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida.

13.2. Se  a  adjudicatária  recusar-se  a  retirar  o  instrumento  contratual
injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado.

13.3. A  licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou
apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
instrumento  contratual,  comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,
garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar  e contratar com o
Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações
legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAF e no CAGEFOR (Cadastro estadual de
Fornecedores Impedidos de Licitar).

13.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Municipio, ser-lhe-á concedido o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da
multa. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para
que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança
judicial.

13.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
Administração.

13.6. De  acordo  com  a  gravidade  do  descumprimento,  poderá  ainda  a  licitante  se
sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública  enquanto perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será  concedida  sempre  que  o  contratado ressarcir a administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação
vigente.

13.7. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando
se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos  ao objeto  da contratação,  cabível somente  até a  segunda aplicação
(reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por
parte  da  contratada,  após  o  que  deverão  ser  aplicadas  as  sanções  de  grau  mais
significativo.
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13.8. São exemplos de infração administrativas penalizáveis, nos temos da Lei nº
8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto
nº 5.450, de 2005;
a. Inexecução total ou parcial do contrato;
b. Apresentação de documentação falsa;
c. Comportamento inidôneo;
d. Fraude fiscal;
e. Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

13.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal
que  possa  ser  acionada  em  desfavor  da  contratada,  conforme  infração  cometida  e
prejuízos causados à administração ou a terceiros.

13.20. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos gruas, com
percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais
situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o
caso.

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULTA*

Usar  indevidamente  informações  sigilosas  a  que
teve acesso. Por ocorrência.

06 4,0% por dia

Permitir  situação  que  crie  a  possibilidade  ou
cause dano físico, lesão corporal ou consequências
letais. Por ocorrência.

06 4,0% por dia

Suspender  ou  interromper,  salvo  por  motivo  de
força maior ou caso fortuito, a entrega do objeto
contratual  por  período  superior  a  15  (quinze)
dias.

05 3,2% por dia

* 
O  percentual  de  multa  aplicável  conforme  tabela  será  incidente  sobre  a  parte
inadimplida.

13.21. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.

13.22. Após  30  (trinta)  dias  da  falta  de  execução  do  objeto,  será  considerada
inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

13.23. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em
lei.

13.24. As sanções  previstas  não  poderão  ser  relevadas,  salvo  ficar  comprovada  a
ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos
fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da
autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

13.25. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.26. A sanção será obrigatoriamente registrada no sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedor – SICAF, bem como em sistema Estaduais.

13.27. Também ficam sujeita às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, prevista no subitem
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta
licitação:
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a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

13.28. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa  previa  do  interessado  e  recurso  nos  prazos  definidos  em  Lei,  sendo-lhe
franqueada vista ao processo, fundamentação legal: (Artigo 7º da Lei 10.520/2002;
Artigo 11, incisos XVII, XVII, XVIII, XIX e XX, c/c 40, III da Lei 8.666/93).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no
presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de
promover contratações para a entrega dos materiais sem prejuízo das demais medidas
cabíveis.

14.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão
deste contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação
aos prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;

d) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

e) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado a Contratada;

f) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste contrato,
regularmente comprovada nos autos.

14.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em
parte,  mediante  lavratura  de  termo  nos  autos,  desde  que  conveniente  para  a
Administração Municipal.

14.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a
incidência dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua
inteireza ao presente contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS PRERROGATIVAS

15.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato, desde
que  objetive  atender  ao  interesse  público,  ressalvados  os  direitos  da
CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente este contrato, por inexecução parcial, total ou na
ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir este contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

d) A  rescisão  contratual,  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e
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fundamentada da autoridade superior.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO

16.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Edital de  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº__/2020/SML/PVH às fls.__, e à proposta da CONTRATADA, fls.___, conforme
documentos constantes nos autos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -   ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

17.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e con-
dições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

18.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou
em parte.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

19.1. O presente contrato será executado sob a égide da Lei nº 8.666/93 e alterações,
posteriores.  Caso  hajam  dúvidas  decorrentes  de  fato  não  contemplado  no  presente
contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situação
fática  existente,  preservando-se  os  direitos  da  CONTRATADA,  sem  prejuízo  da
prevalência do interesse público.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA HABILITAÇÃO

20.1. A  CONTRATADA obriga-se a manter, as  mesmas condições que a habilitaram no
certame, até o total cumprimento deste contrato.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e
controvérsias oriundas do presente Instrumento.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1. Após a assinatura deste contrato, o  CONTRATANTE providenciará a publicação do
mesmo ou de resumo no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia(AROM).

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de
lido e achado conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os
assinam, dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas
de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2020
____________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ___________
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:
JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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