
Proc. nº  14.02090/2017

Fls_________________

Visto ______________ 

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

EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 14.02090/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018/SML/PVH 

LICITAÇÃO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

AVISO 

Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às
condições/exigências  expressas  neste  edital  e
seus  anexos,  notadamente  quanto  ao

credenciamento,  formulação  das  propostas  de
preços,  e  documentos  de  habilitação,
objetivando  uma  perfeita  participação  no

certame licitatório. 

Dúvidas: (69) 3901-3639

pregoes.sml@gmail.com

1                                                                Superintendência Municipal de Licitações – SML 
  Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail



Proc. nº  14.02090/2017

Fls_________________

Visto ______________ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP

Pregão Eletrônico n° 31/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO 

Objeto: Aquisição  de  Material  de  consumo  e  permanente  (adesivo,  balões,
camisetas, caixa de som….), para atender a execução da Semana nacional de
Trânsito, com realização de palestras, atividades lúdica, distribuição de material da
campanha,  blitz  educativas,  produção  de  material  gráfico  e  informativo, no
desenvolvimento/execução  das  ações  propostas  no  Projeto  Trânsito  Seguro:

Responsabilidade de Todos,  visando atender à  Secretaria Municipal de Trânsito
Mobilidade e Transporte - SEMTRAN, conforme especificações técnicas, unidades
e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser,
minuciosamente,  observados  pelos  licitantes  quando  da  elaboração  de  suas
propostas. 

Valor estimado para Contratação: R$ 81.256,66 (Oitenta e um mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 

Data de Abertura: 05 de abril de 2018 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. 

Porto Velho - RO, 20 de março de 2018

Tatiane Mariano
Pregoeira
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018/SML
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML, por  intermédio  de  sua
pregoeira  e  Equipe  de  Apoio  designados  pela Portaria  nº  003/2018/SML  de
07/02/2018, publicado no Diário Oficial do Município Nº 5.631 de 07/02/2018,
torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na
modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo  MENOR PREÇO,  visando a  Aquisição  de
Material de consumo e permanente (adesivo, balões, camisetas, caixa de som….),
visando atender à Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte –
SEMTRAN, 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 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. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  Aquisição  de  Material  de  consumo  e  permanente  (adesivo,  balões,
camisetas, caixa de som….), para atender a execução da Semana nacional de
Trânsito,  visando atender  à  Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e
Transporte – SEMTRAN, conforme disposições deste Edital e seus anexos;

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/03/2018 às 14h;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/04/2018 às 11h;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/04/2018 às 11h;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 05/04/2018 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;
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2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1.  A  presente  licitação  destina-se  EXCLUSIVAMENTE  à  participação  de
MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como tais nos
termos  do  art.  3º,  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  alterações,  e  em
observância ao disposto no art. 6º, do Decreto Municipal nº 11.003/2008.

2.2. 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.  

2.3. 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”.

2.4.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da  Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com; 

2.5.  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.

2.6.  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.

2.7. 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.

2.8. 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;

4                                                                Superintendência Municipal de Licitações – SML 
  Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail



Proc. nº  14.02090/2017

Fls_________________

Visto ______________ 

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

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. DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.  As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento  deste
exercício  financeiro  do  Município  de  Porto  Velho,  que  tem  como  Projeto
Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido,
a seguir especificado:

Projeto/Atividade/Operação Especial
PA: 14.31.26.122.342.2.252/14.01.04.122.007.2.001 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30/4.4.9052
Fonte: 01.00/01.23

3.1.1. O Valor Total Estimado para a Contratação é de R$ 81.256,66 (Oitenta e
um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderá participar deste Pregão as empresas mencionadas no item 2.1, deste
Edital, regularmente estabelecida no País, credenciadas ou não no Sistema de
Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  no  Sistema  de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF, desde que atendam 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  portal  de  licitações  no  endereço  eletrônico  www.licitacoes-
e.com.br; 

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

a) estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensão  temporária  ou  outras
penalidades  impostas  por  qualquer  órgão  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto
Velho-RO motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
b) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
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c)  se  encontrem  sob  falência,  recuperação  judicial,  concurso  de  credores,
dissolução ou liquidação;
d) Estejam reunidas em consórcio qualquer que seja sua forma de constituição e
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

5. DA 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 deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende
aos requisitos da LC nº 123/2006 e suas alterações; 

5.1.3.  Ao  insirir  a  proposta  no  sitema,  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 a desclas-
sificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos
os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação, tais
como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e ou-
tras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obri-
gações decorrentes do presente Pregão;

5.1.7.  Informações como:  Marca, modelo/referência deverão constar do campo
próprio do sistema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convo-
catório, outras informações julgadas necessárias e pertinentes a serem presta-
das no campo “Informações Adicionais” do formulário proposta do sistema ele-
trônico e na proposta escrita.

5.1.8. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema im-
pedirá a licitante de participar da etapa de lances. O descumprimento do esta-
belecido no item 5.1.7, fará a licitante ser desclassificada da licitação.
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5.1.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

5.2. DA 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 só 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.

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. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan-
ce final, de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado junto
com os Anexos I e II deste Edital, sob pena de responsabilização administrati-
va (advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de
inidoneidade);
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6.1.2. 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,  fax 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 por item, em Real, utilizando-se apenas
duas casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma
clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alter-
nativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de diver-
gência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de
apuração do real valor da proposta;

6.1.3. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.1.4. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

6.1.5.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.1.6.  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 À PROPOSTA DE PRÇEOS

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.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o item,
sob pena de desclassificação.
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8.1.1.  Os preços unitários e totais  referidos no  item 8.1,  deverão estar
compatíveis aos de mercado, assim considerados os estimados pela Administração
e informados no Anexo I do Termo de Referência (Anexo II do Edital) ;

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 Item  superiores aos preços atestados pela
Administração como sendo os de mercado, conforme valores informados no Anexo I
do Termo de Referência;

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.

8.3.2.  Será estipulado e informado pelo pregoeiro (a), em campo próprio do
sistema,  o prazo para a empresa melhor classificada, encaminhar a proposta
ajustada  ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para  habilitação  ou
documentos desatualizados no SICAF, onde deverão ser escaneados dos originais,
estar assinados, rubricados, e enviados via correio eletrônico, para o e-mail
pregoes.sml@gmail.com.

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 no subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4. Quando houver desclassificação/inabilitação das primeiras colocadas, a
documentação citada no  item 8.3.2 quando apresentada pela próxima colocada
convocada, deverá ser apresentada conforme a data de sua convocação. 
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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 conforme o  item 8.3.2, para a  Superintendência
Municipal  de  Licitações  –  SML, situada  na Av.  Calama,  nº  2508,  Bairro
Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face
externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO Nº 031/2018
PROCESSO Nº 14.02090/2017
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

8.4.  O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante
originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma
do inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM
ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA,  todos os licitantes classificados para o
item, para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o
item em referência com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos
autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por acompanhar no
sistema a convocação a que se refere este subitem.

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 item 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. DA HABILITAÇÃO

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

9.1.2. Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores  – SICAF,
para conferência “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro,
bem como, o mesmo poderá providenciar a emissão do certificado e anexar nos
autos.

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

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

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

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

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

9.1.8. 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  9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7 deste Edital, os
seguintes documentos de habilitação:

9.2. 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;

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.
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9.3. 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;

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.4.1. Atestados de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome da licitante,
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o
fornecimento dos produtos compatíveis com o objeto da presente licitação;

9.4.2.  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, bem como reconhecimento em cartório da
assinatura aposta, estando as informações ali contidas sujeitas a verificação
de sua veracidade por parte do pregoeiro;

9.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

9.5.1.  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.
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9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

9.6.1.  A  documentação  exigida  para  atender  ao  disposto  nos  subitens  9.2
(alíneas  “a”  a  “c”)  e  9.3 (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. 

9.6.2. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF
a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.2 (alíneas “a”
a “c”), 9.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital, enquanto durar o termo de adesão
correspondente;

9.6.3.  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.

9.6.4. 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.

9.6.5. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

9.6.6.  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.

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

9.6.8. A 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
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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);

9.6.9. 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.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

10.1. 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  de Pregão,  na forma eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.

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

10.2.  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; 

10.2.1.  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);

10.2.2  Acolhido  o  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.

10.3. 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;

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

10.5. Os recursos e contrarrazões, bem como impugnações ao Edital deverão ser
encaminhados ao Pregoeiro, em dias úteis, no horário de Segunda à Sexta-Feira,
de 08h às 14h, por meio envio ao e-mail:  pregoes.sml@gmail.com,  ou ainda,
protocolados junto à Superintendência Municipal de Licitações, nAv. Calama, nº
2508, Bairro Liberdade, CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO, respeitados em todo
o  caso  os  prazos  definidos  neste  edital,  inclusive  quanto  ao  horário  de
expediente desta Superintendência, Nos casos de Recursos, quando o Pregoeiro
mantiver sua Decisão, encaminhará os autos à Autoridade Competente.

10.6.  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  ;
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11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro,
após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de
recurso. 

11.2.  Ocorrendo  recurso  (s),  depois  de  proferida  a  decisão  e  feita  a
comunicação ao (s) interessado (s), o objeto da licitação será ADJUDICADO pela
Superintendente ao (s) licitante (s) vencedor (es).

11.3. Caberá à Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o resultado
do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do  procedimento
licitatório.

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1. O fornecimento decorrente deste Edital, em razão de tratar-se de entrega
imediata  e,  considerando  o  disposto  no  art.  62,  §4º  da  Lei  Nacional  n.
8.666/93, será instrumentalizado por meio de Nota de Empenho, que terá força
obrigacional e vinculará a licitante à sua proposta, a este Termo e ao Edital
de Licitação respectivo, sem prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei
e normas;

12.2.  Após  a  homologação  do  procedimento  em  favor  da(s)  licitante(s),  a
Administração convocará o vencedor para retirar a Nota Empenho respectiva, no
prazo e forma estabelecidos;

12.3. A obrigação decorrente do fornecimento dos produtos será firmada entre a
Administração e o Fornecedor, por meio de empenho, observando as condições
estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente.

12.4. Poderá a Administração, quando o convocado não aceitar ou não retirar a
nota de empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos
habilitatórios e feita a negociação, assinar o futuro contrato ou instrumento
equivalente, sem prejuízos das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.

12.5. A contratação resultante do objeto deste Edital, reger-se-á ainda pelas
normas fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11.09.90.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

13.1. As obrigações da Contratada e Contratante são as estabelecidas no Termo 
de Referência

14. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

14.1. Conforme estabelecido no Termo de Referência.
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15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no item
11 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital;

16. PENALIDADES

16.1. Sem prejuízo das penalidades contratuais e das demais cominações legais,
ficará  impedida  de  licitar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios e, será descredenciada do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores  (SICAF),  e/ou  no  Sistema  de  Cadastro  de  Fornecedores  deste
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquela que:

a)  convocada  dentro  do prazo  de  validade  de  sua proposta,  não assinar  o
contrato; 
b) deixar de entregar a documentação exigida neste Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar ou fraudar na execução do objeto;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) fizer declaração falsa; e
i) cometer fraude fiscal.

16.1.1.  As penalidades por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. 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;

17.2. 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;

17.3. 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;
 
17.4. 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 das
8h00min às 14h00min;

17.5. 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;
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17.6. A  homologação  do resultado desta  licitação  não  implicará  direito  à
contratação;

17.7. 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;

17.8. 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;

17.9.  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. 

18. DO FORO

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

Porto Velho/RO, 20 de março de 2018.

Tatiane Mariano
Pregoeira da SML
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ANEXO I DO EDITAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTITATIVOS

(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO Nº31/2018/SML

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

Endereço:

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 
DIAS)

PRAZO PARA ENTREGA: __________ DIAS 
(MÁXIMO 30 DIAS), contados do 
recebimento da Nota de Empenho.

BANCO: _______   AGÊNCIA:__________     CONTA CORRENTE: __________

Local de Entrega: Os produtos licitados, deverão ser entregues nos endereços constantes
no Termo de Referência, anexo deste Edital;
Objeto: Aquisição  de Material de consumo e permanente (adesivo, balões,  camisetas,
caixa de som….), para atender a execução da Semana nacional de Trânsito, visando atender
à  Secretaria  Municipal  de  Trânsito  Mobilidade  e  Transporte  –  SEMTRAN,  conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo II deste Termo de
Referência. 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA
VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

1
Balões  Lisos. Tamanho  07,  com
50 UND. Pacotes amarelos. pct 4

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso). 

2
Balões  Lisos. Tamanho  07,  com
50 UND. Pacotes vermelhos. pct 3

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

3
Balões  Lisos. Tamanho  07,  com
50 UND. Pacotes verdes. pct 3

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

4
Mini cones. Cones de PVC. Base
plana na cor laranja com faixa
branca. Tamanho 30 cm.

UNID 30
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Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso). 

5

Dado  pedagógico,  dado  espuma,
revestido  com  lona
plastificada, com números do 1
ao  6,  escritos  nas  laterais,
alternar  os  lados  entre  as
cores  verdes,  amarelo  e
vermelho, tamanho 25CM X 25CM.

UNID 1

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso). 

6 Lona atóxica pedagógica, com 7m
X  5m,  jogo  de  tabuleiro.  O
percurso  deve  ser  uma  via
(rua),  com  saída  de  casa  e
chegada  à  escola.  Possuir  31
quadrados,  fora  a  casa  e  a
escola.  O  jogo  deve  ter  o
seguinte  percurso:  Saída  –
Casa.
Saída- Casa.
•  No  3º  quadrado:  “Parabéns,
todos  os ocupantes  do  veículo
estão usando o cinto de segu-
rança. Jogue outra vez.”
•  No 7º quadrado: “Oh, não! O
motorista está dirigindo e fa-
lando ao celular. Fique 01 ro-
dada sem jogar”.(Desenho de um
telefone  celular  com  um  X  em
cima indicando proibição). 
•  No 11º  quadrado:  “Parabéns,
passageiro.  Você  não  jogou  o
lixo na rua. Avance 01 casa.”
(Desenho das lixeiras de coleta
seletiva). 
• No 15º quadrado: “Criança me-
nor de 10 anos sentada no banco
da frente. Volte 01 casa.” 
• No 19º quadrado: “O motorista
avançou o sinal vermelho do se-
máforo. Volte uma casa.” (Dese-
nho  do semáforo,  destacando  o
sinal vermelho.) 
• No 23º quadrado: “Blitz! Pa-
rabéns, os documentos do veícu-
lo  estão  em  dia.  Jogue  outra
vez.” 
• No 28º quadrado: “O motorista
buzinou em frente ao hospital.
Volte 01 casa.” (Desenho de um
hospital e ao lado uma buzina
com  um  X  em  cima  indicando
proibição). 
•  No  31º  (último)  quadrado:
“Parabéns, você desceu do veí-
culo e atravessou com segurança
na faixa de pedestre. Avance 01
casa.” (Desenho da faixa de pe-
destre. 
• Chegada- Escola. Os quadrados
não  citados acima  devem  estar
em branco, apenas com a sinali-
zação da via, seguindo um mode-
lo  de  percurso.  O  layout  do
jogo deve representar o trajeto
de casa à escola, contendo em
volta:  pracinha  com  crianças

UNID 01
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brincando no escorregador e ba-
lanço,  criança  passeando  com
cachorro, árvores, ciclovia com
o ciclista usando os equipamen-
tos  de  segurança  e  algo  mais
que seja necessário e coerente
com o tema. Os desenhos devem
ser organizados de modo escla-
recedor às crianças participan-
tes do jogo, sem poluição visu-
al. No canto inferior esquerdo,
abaixo  da  saída  (casa),  deve
haver a logo da SEMTRAN.

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

7

Mesa  desmontável,  de
polietileno  dobrável.
185X75X75Xcm de altura. UNID 1

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

8

Tenda  articulada  impermeável,
desmontável,  cobertura  em
poliéster  Oxford  reforçado  e
aluminado  no  teto.  Tubos  de
alumínio  e  aço.  Armação  de
alumínio  com  juntas  plásticas
de alta resistência. Estacas e
cordinhas para melhor fixação,
medida  3m  X  3m  X  2,5m.  Cor
azul.

UNID 1

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

9

Balão Inflável 2,30m de altura.
Com  layout  do  mascote  da
SEMTRAN: SEMTRANZINHO, conforme
modelo em anexo II.

UNID 1

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

10

Canetas  em  plástico  prata,
clips  em  metal  e  grip  de
borracha  na  cor  azul  escuro.
Com logo da campanha, conforme
modelo em anexo III.

UNID 500

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

11

Banner  em  Lona  Fosca  01m
(altura)  X  60cm  (base).  Peso
750g. Cabos de madeira com 16mm
de espessura com acabamento em
ponteira  de plástico  Branca  e
cordão, com Tripé. Com logo da
campanha,  conforme  modelo  em
anexo IV.

UNID 1

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

12

Adesivos  12cm comprimento  X  6
cm  de altura,  conforme  modelo
em anexo IV. UNID 1.500

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).
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13
Adesivos 65 cm comprimento X 40
cm  de  altura.  Perfurado,
conforme modelo em anexo IV.

UNID 25

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

14

Sacolinhas  de  lixo  para
automóveis.  Confeccionada  em
TNT de tamanho 17,5CM X 26CM, a
impressão  da  arte  pode  ser
monocramática ou policromática.
Totalmente  personalizados  com
logo  da  campanha,  conforme
modelo em anexo V.

UNID 2.600

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

15

Squeeze, em  plástico  na  cor
branca. Capacidade: 500ml, com
logo  da  campanha,  conforme
modelo em anexo III.

UNID 1.500

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

16

Camisetas com mangas curtas em
malha PV  (Poliviscose);
coloridas;  mangas  e  viés
medindo  1,5 cm;  Gramatura  170
gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster  e 33%  viscose;  gola
redonda,  com viés  medindo  1,5
cm.  Tamanho  “P”. Contendo  o
desenho  da Campanha,  na  parte
da frente colorido. Atrás com a
Logomarca  da  Prefeitura  do
Município  de  Porto  Velho  em
colorido,  com  o  nome  da
Secretaria  Municipal  de
Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte  –  semtran,  embaixo
da Logomarca da Prefeitura, no
meio  da  camiseta  a  Frase  da
Campanha.  Conforme  modelo  em
anexo  VI  E  VII. OBSERVAÇÃO:
Tiragem  mínima de  25  unidades
por pedido.   

UNID 220

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

17 Camisetas com mangas curtas em
malha PV  (Poliviscose);
coloridas;  mangas  e  viés
medindo  1,5 cm;  Gramatura  170
gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster  e 33%  viscose;  gola
redonda,  com viés  medindo  1,5
cm.  Tamanho  “M”. Contendo  o
desenho  da Campanha,  na  parte
da frente colorido. Atrás com a
Logomarca  da  Prefeitura  do
Município  de  Porto  Velho  em
colorido,  com  o  nome  da
Secretaria  Municipal  de
Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte  –  semtran,  embaixo
da Logomarca da Prefeitura, no
meio  da  camiseta  a  Frase  da
Campanha.  Conforme  modelo  em
anexo  VI  E  VII.  OBSERVAÇÃO:
Tiragem  mínima de  25  unidades

UNID 270
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por pedido.

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

18

Camisetas com mangas curtas em
malha PV  (Poliviscose);
coloridas;  mangas  e  viés
medindo  1,5 cm;  Gramatura  170
gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster  e 33%  viscose;  gola
redonda,  com viés  medindo  1,5
cm.  Tamanho  “G”. Contendo  o
desenho  da Campanha,  na  parte
da frente colorido. Atrás com a
Logomarca  da  Prefeitura  do
Município  de  Porto  Velho  em
colorido,  com  o  nome  da
Secretaria  Municipal  de
Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte  –  semtran,  embaixo
da Logomarca da Prefeitura, no
meio  da  camiseta  a  Frase  da
Campanha.  Conforme  modelo  em
anexo  VI  E  VII.  OBSERVAÇÃO:
Tiragem  mínima de  25  unidades
por pedido.

UNID 266

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

19

Camisetas com mangas curtas em
malha PV  (Poliviscose);
coloridas;  mangas  e  viés
medindo  1,5 cm;  Gramatura  170
gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster  e 33%  viscose;  gola
redonda,  com viés  medindo  1,5
cm.  Tamanho  “GG”.  Contendo  o
desenho  da Campanha,  na  parte
da frente colorido. Atrás com a
Logomarca  da  Prefeitura  do
Município  de  Porto  Velho  em
colorido,  com  o  nome  da
Secretaria  Municipal  de
Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte  –  semtran,  embaixo
da Logomarca da Prefeitura, no
meio  da  camiseta  a  Frase  da
Campanha.  Conforme  modelo  em
anexo  VI  E  VII.  OBSERVAÇÃO:
Tiragem  mínima de  25  unidades
por pedido.

UNID 100

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

20

Câmera  Fotográfica
Profissional.  18  MP,
Vídeo/Filme Full HD. Tela LCD.
Sensível  ao  toque  (função
Touche) 3.0. Modo sequencial de
5 Fotos por segundo. Memória 32
GB.

UNID 1

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL
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21

Caixa de som. Potência 110v. 1X
Woofer  de  10’’  corssover
eletrônico  incorporado.  2
canais  de  entrada.  2  saídas
para  microfones.  Canal  1  com
chave MIC/LINE e conectores XLR
e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2 com
conectores RCA e P2. Saída line
out através de conector XLR-M 2
bandas  de  equalização  LED
indicador  de  clip.  Leitores
USB/SD para reproduzir arquivos
MP3. Comunicação via Bluetooth.

UNID 2

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

22

Tripé  (suporte) para  caixa  de
som, suporta até 50kg, tamanho:
alcança  a  altura  máxima  de
170cm.

UNID 1

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

23 Tripé para microfone. UNID 1

Valor total do ITEM R$ (Escrever por extenso).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (ESCREVER POR EXTENSO) R$

–---------(Local), –------ de –--------- de 2018 

Obs: Os 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 
 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 105/SML/2017

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Aquisição de Material
de  consumo  e  permanente  (adesivos,  balões,  camisetas,  caixa  de
som….),para  atender  a  execução  da  Semana  nacional  de  Trânsito,  com
realização  de  palestras,  atividades  lúdica,  distribuição  de  material  da
campanha,  blitz  educativas,  produção  de  material  gráfico  e  informativo,
no desenvolvimento/execução  das  ações  propostas  no  Projeto  Trânsito
Seguro:  Responsabilidade  de  Todos,  de  acordo  com  as  especificações
técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  no  Anexo  I  deste  Termo  de
Referência, visando atender à Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade
e Transporte - SEMTRAN. 

2. UNIDADES ATENDIDAS 

2.1. Serão atendidos pela licitação decorrente deste Termo a Secretaria Municipal de
Trânsito Mobilidade e Transporte - SEMTRAN, conforme informado nos autos, os materiais
visam atender especificamente o Projeto Trânsito Seguro: Responsabilidade de Todos, da
Divisão de Treinamento e Educação para o Trânsito. 

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente justificativa, extraída dos autos do processo nº 14.02090/2017, visa
motivar  a  aquisição  pretendia  nestes  autos,  em  atendimento  ao  que  preceitua  a
Legislação  aplicável,  em  especial  o  contido  nas  Leis  Federais  n.  8.666/93  e
10.520/2002. 

3.2. Importante consignar que as justificativas da necessidade e quantidades estimadas
no processo, em razão do consumo, foram elaboradas pela Divisão de Treinamento e
Educação para o Trânsito, os quais detêm conhecimento e informações pertinentes para a
correta instrução processual na fase de planejamento das compras públicas. 

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

3.4. Neste sentido, foi juntada às fls. 04-28, Plano de Trabalho, às fls. 76-92 a
Minuta de Termo de Referência elaborado pela Divisão de Treinamento e Educação para o
Trânsito, devidamente aprovado pelo Ordenador de Despesas. 

3.5.  Assim,  seguindo  a  regular  tramitação  dos  autos,  na  forma  disciplinada  no
Fluxograma aprovado pelo Decreto Municipal n. 14.543, de 23.05.2017, em especial no
Anexo I, é que formalizamos o presente, com os elementos técnicos apresentados pela
Secretaria de Origem e nos limites da competência desta Superintendência Municipal de
Licitações.

24                                                                Superintendência Municipal de Licitações – SML 
  Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail



Proc. nº  14.02090/2017

Fls_________________

Visto ______________ 

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

3.6. Destaca-se da justificativa da SEMTRAN, os seguintes trechos:

A Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte – SEMTRAN,
prevista na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) tem regido, por meio de suas leis, as normas de circulação
e conduta no trânsito, apontando os direitos e deveres que os usuários das
vias possuem.

A semana Nacional do Trânsito é comemorada anualmente entre os dias
18 à 25 de Setembro, com a finalidade de conscientizar a sociedade, com
vistas à internalização dos valores que contribuam para a criação de um
ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a valorização da
vida focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido
de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, e no esforço para redução de
acidentes.

Segundo o CTB, em seu artigo primeiro, “§ 1º Considera-se trânsito a
utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos,
conduzidos  ou  não,  para  fins  de  circulação,  parada,  estacionamento  e
operação de carga ou descarga (p.19)”. Portanto, nota-se que, mesmo por um
momento, todos participam do trânsito de alguma maneira.

No cenário mundial, o tema trânsito tem preocupado as autoridades
competentes, a ponto de medidas urgentes, que visam a redução de acidentes,
serem criadas a fim de alcançar seus resultados por meio da conscientização
de todos aqueles que fazem parte do trânsito. Não distante deste cenário
encontra-se o Brasil, que no ano de 2009 surgiu no ranking de países com
mais mortes no trânsito, ocupando o 5º lugar entre os recordistas, segundo
os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Incluso neste panorama, o Estado de Rondônia, que anteriormente já se
destacou negativamente nos elevados índices de acidentes, conseguiu alcançar
no ano de 2015 uma redução de 20,6%, totalizando 10.074 acidentes ocorridos
dentro dos limites territoriais, conforme o Anuário mais recente do DETRAN-
RO. 

Dentro desta realidade, a capital Porto Velho, que possui a maior
frota de veículos do Estado, contando com 246.571 (duzentos e quarenta e
seis mil, quinhentos e setenta e um) veículos automotores, teve em 2015,
segundo o mesmo Anuário, um total de 2.805 (dois mil, oitocentos e cinco)
acidentes com vítimas. 

Deste modo, a campanha terá como principal foco sua atuação na semana
Nacional de Trânsito, ocorrida anualmente em todo o país entre os dias 18 e
25 de setembro, porém as ações ocorridas por meio de palestras e atividades
lúdicas nas  instituições da  rede pública e privada de  ensino básico e
superior, bem como empresas, além de blitz, pit stops e demais atividades,
estão previstas para ocorrerem em toda a capital por 90 dias. 

Nesta campanha, pretende-se atender aos munícipes de todas as idades
por meio das ações a serem executadas. Com base nas palestras realizadas nas
campanhas anteriores, a idade mínima do público atendido tem sido a partir
dos 03 anos. Contudo, não delimita-se idade máxima, já que nas abordagens e
palestras em empresas e faculdades o público é diverso. Deste modo, espera-
se atender a todas as faixas etárias possíveis. A presente compra se faz
necessária,  para  que  possamos  realizar  as  diversas  ações  que  estão
programadas para a Campanha Trânsito Seguro, com início em Dezembro.

4. DOS QUANTITATIVOS E PERÍODO DE CONSUMO PREVISTO

4.1. Os materiais ora requeridos foram especificados e quantificados por servidores da
Divisão demandantes nestes autos, da Secretaria Municipal de Trânsito os quais, no
âmbito  de  suas  atribuições e  competências  procederam  aos  estudos  e  levantamentos
necessários para tanto, ainda na fase de planejamento da contratação, com vistas ao
atendimento das necessidades. 
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5. DAS EXIGÊNCIAS RELATIVAS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Para fins de habilitação na licitação decorrente deste Termo, as interessadas em
participar do certame deverão possuir a documentação exigida no Edital referente à
habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e  trabalhista  e  qualificação  técnica,
conforme autorizado no art. 27 da Lei n. 8.666/93.

5.2. Apresentação  de  atestados  de  capacidade  técnica,  exclusivamente  em  nome  do
licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o
fornecimento de produtos compatíveis com o objeto da presente solicitação;

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.  Além  daquelas  decorrentes  de  leis,  decretos  e  outras  normas  relativas  às
atividades da contratada ou que recaiam sobre comercialização dos produtos fornecidos,
a contratada fica obrigada também ao que segue: 

6.1.1.  Responsabilizar-se por  eventuais  danos  ou  prejuízos  causados  direta  ou
indiretamente, à PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes do fornecimento dos materiais
objeto deste Termo ou  conduta, seja culposa  ou dolosa,  de  seus representantes ou
empregados na execução do contrato;

6.1.2. Observar  a  forma,  prazo  e  local  de  entrega  dos  materiais,  bem  como,  as
especificações  e  quantitativos  exigidos  neste  instrumento  e  consignados  em  sua
proposta;

6.1.3. Responsabilizar-se pela troca, correção e/ou remoção, no todo ou em parte,
quando recusados ou rejeitados por ocasião do recebimento, houver danos ou avarias em
embalagem,  ainda  que  em  decorrência  do  transporte,  ou  danos  causados  direta  ou
indiretamente no fornecimento dos materiais na SEMTRAN; observar os prazos de validade
e demais exigências normativas relativas aos materiais;

6.1.4. Realizar a correção/substituição de materiais e adotar as providências exigidas
pela Administração em razão de falha no fornecimento ora contratado, no prazo máximo de
05 (cinco) dias corridos dos materiais rejeitados pela Administração, independentemente
dos motivos alegados, conforme parecer técnico da SEMTRAN;

6.1.5. A contratada deverá assumir todo e qualquer ônus referentes a salário, horas
extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;

6.1.6. A  contratada  deverá  assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e
comerciais resultantes da entrega dos materiais solicitados;

6.1.7.  Em caso de extravio dos materiais antes de sua recepção pelo contratante, a
contratada deverá arcar com todas as despesas sendo de sua responsabilidade o pagamento
fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem;

6.1.8. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

6.1.9. Apresentar  todos  os  documentos  exigidos  neste  instrumento  e  no  edital  de
licitação respectivo para fins de pagamento. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Além  daquelas  legalmente  assumidas  em  razão  do  fornecimento  dos  materiais
decorrentes deste Termo, são obrigações da Contratante o que segue:

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s)
licitante(s) vencedor(es);
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7.1.2. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  do(s)  licitante(s)
vencedor(es), por intermédio de servidor ou Comissão devidamente designado, conforme
prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/93. A fiscalização exercida pela Administração não
exime  o  contratado  de  sua  total  responsabilidade  quanto  ao  cumprimento  de  suas
obrigações assumidas;

7.1.3. Rejeitar no todo ou em parte, os materiais apresentados em desacordo com este
instrumento;

7.1.4. Mediante recebimento definitivo e consequente atesto por servidor ou Comissão de
Recebimento, efetuar o pagamento das Notas Fiscais correspondentes ao objeto deste
instrumento, nos prazos e forma estabelecidos neste instrumento, em contrato e edital
de licitação, quando houver.

7.1.5. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a
aquisição dos materiais;

8. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Por ocasião da entrega dos materiais objeto deste Termo, o fornecedor que vier a
ser contratado fica obrigado a observar as especificações técnicas mínimas e quantida-
des exigidas neste Termo, bem como, o que for consignado em sua proposta de preços no
momento da licitação; 

8.2. No ato do recebimento a Administração, em observância à legislação aplicável, fica
obrigada à verificação do atendimento das exigências contidas neste Termo e consignado
na proposta da empresa vencedora do certame quanto aos materiais licitados;

8.3. A Contratada efetuará a entrega do(s) material(is) em prazo imediato até 30 dias,
contados  na  forma  da  legislação  aplicável,  cujo  termo  inicial  será  a  data  de
recebimento da Nota de Empenho, Assinatura do Termo de Contrato, Ordem de fornecimento
ou documento legalmente hábil para tanto;

8.4.  Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado da SEMTRAN, situado na Av.
Amazonas n°  698,  Bairro Santa  Barbara,  telefone: (69)  3901-3161 /  3901-2933,  CEP
76.804-210 – Porto Velho – RO;

8.5. O recebimento dos materiais objeto deste Termo será realizado em conformidade com
o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Nacional n. 8.666/93, sendo recebido no local
e prazo descrito neste instrumento e ainda: 

a)Provisoriamente, com a entrada do material no Almoxarifado, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação;

b)Definitivamente, após os exames necessários para aceitação/aprovação dos materiais de
modo a comprovar que os mesmos atendem às especificações técnicas e demais exigências
estabelecidas  neste  instrumento,  mediante  conferência por  servidor  ou  Comissão de
Recebimento,  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
provisório;

8.6. Em todos os materiais entregues deverão constar da embalagem o número do lote,
prazo de validade e, se houver, outras informações exigidas em lei especial;

8.7.  Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as
especificações  técnicas  e  demais  exigências  contidas  neste  instrumento,  poderá  a
Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, mediante despacho fundamentado do
servidor ou Comissão responsável pelo recebimento;
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8.8. Também serão rejeitados materiais entregues fora do prazo de validade, quando
exigida, embalados em desconformidade com as exigências específicas para o caso, se
houver, com danos e/ou avarias nas embalagens que comprometam a qualidade, finalidade
ou guarda e armazenamento do material;

8.9. O não atendimento dos prazos fixados neste item ensejará na aplicação das sanções
definidas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 87 da Lei nº 8.666/93, podendo
culminar na rescisão do instrumento que materializa a contratação e aplicação das
demais sansões previstas em lei; 

8.10. Os materiais recusados pelo contratante deverão ser substituídos pela contratada
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da Notificação pela
Administração, ficando consignado desde já que correrá por conta da Contratada todas as
despesas  relativas  a  substituição,  incluídos  custos  com  retirada,  devolução,
transporte, remessa, embalagem, nova entrega no local indicado neste instrumento, e
outros que se fizerem necessários para tanto e etc; 

9. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO, VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO

9.1. O fornecimento decorrente deste Termo, em razão de tratar-se de entrega imediata
e,  considerando  o  disposto  no  art.  62,  §4º  da  Lei  Nacional  n.  8.666/93,  será
instrumentalizado por meio de Nota de Empenho, que terá força obrigacional e vinculará
a licitante à sua proposta, a este Termo e ao Edital de Licitação respectivo, sem
prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei e normas;

9.1.1. Após a homologação do procedimento em favor da(s) licitante(s), a Administração
convocará  o  vencedor  para  retirar  a  Nota  Empenho  respectiva,  no  prazo  e  forma
estabelecidos;

9.1.2. Conforme  autoriza  o  §3º  do  art.  27  do  Decreto  Municipal  n.  10.300,  de
17.02.2006, quando o Licitante vencedor, injustificadamente, recusar-se a retirar a
nota de empenho, a Administração poderá convocar o(s) licitante(s) remanescente(s),
respeitada  a  ordem  de  classificação,  para,  após  comprovados  os  requisitos
habilitatórios e feita a negociação, assumir a obrigação decorrente do fornecimento
deste Termo, sem prejuízo das sanções administrativas previstas em edital e das demais
cominações legais contra o licitante faltoso; 

9.2. Face ao exposto nos subitens acima não haverá prorrogação contratual nem reajuste
de preços, os quais serão fixos e irreajustáveis para todos os efeitos;

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO 

10.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta dos recursos específicos
consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Porto Velho, assim detalhados:

Projeto/Atividade/Operação Especial
PA: 14.31.26.122.342.2.252/14.01.04.122.007.2.001 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30/4.4.9052
Fonte: 01.00/01.23

10.2. O valor total estimado para a despesa é de R$ 81.256,66 (Oitenta e um mil, duzen-
tos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 

11. DO PAGAMENTO

11.1.  Após  o  recebimento  definitivo  dos  MATERIAIS  por  servidor  ou  Comissão  de
Recebimento o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente
certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas
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devidamente liquidada, observando – se ainda o cumprimento integral das disposições
contidas neste Termo de Referência e no Edital respectivo, para fins de pagamento;

11.2. A Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte - SEMTRAN, efetuará o
pagamento em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal exigida no
subitem anterior data da liquidação da despesa;

11.3. No corpo da nota deverá conter:

11.3.1. Lote e respectiva validade dos materiais;

11.3.2. O número da cotação, processo e empenho;

11.3.3. Número da Conta Bancária da empresa, para depósito do pagamento;

11.4. Não haverá pagamento antecipado à liquidação da despesa em nenhuma hipótese, bem
como, fica condicionado o pagamento à entrega dos documentos exigidos para este fim;

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

11.6. Havendo impedimento de efetivação do pagamento por motivo causado exclusivamente
por conduta da contratada, não será devida atualização de nenhuma natureza em razão do
atraso (juros, mora, etc);

11.7. Por ocasião do pagamento a SEMTRAN verificará se a contratada mantém todas as
condições jurídicas que a habilitaram no certame, ou seja, a comprovação de que se
encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS; FGTS e Justiça do
Trabalho (certidão negativa);

11.8. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar
os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo
pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo paga-
mento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

11.9.  É  condição  para  o  pagamento  do  valor  constante  de  cada  Nota  Fiscal,  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
Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos
sítios eletrônicos;
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12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e  irrestrita fiscalização,
obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Secretaria;

12.2. A  fiscalização  do  fornecimento  será  feita  por  servidor  ou  comissão  com
competência para tanto, designados por autoridade competente para tanto;

12.3. A  existência  da  fiscalização  da  Secretaria  não  diminui  ou  altera  a
responsabilidade da empresa contratada;

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pelo descumprimento de  quaisquer cláusulas deste  Termo de Referência,  serão
aplicadas as  penalidades previstas nos artigos 86  e 87  da Lei  n.º  8.666/93,  Lei
10.520/2002 e Lei 12.846/2013, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório, bem
como as infrações abaixo elencadas;

13.2.  Pela  inexecução total  ou  parcial de  cada  ajuste (representado por  nota  de
empenho), a Administração poderá aplicar, aos fornecedores, as seguintes penalidades,
sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas:

13.3. Advertência;

13.4. Multa;

13.5.  No  caso de não cumprimento do  prazo de  entrega do  objeto solicitado, será
aplicado ao fornecedor inadimplente, multa moratória de valor equivalente a 2% (dois
por cento) do valor contratual;

13.6. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá
garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor inadimplente as sanções previstas no
artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a 2%
(dois por cento) sobre o valor total do contrato, limitada a 10% (dez por cento) do
valor contratual;

13.7. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando os materiais não forem
entregues de acordo com as especificações deste termo e/ou quando não ocorrer a entrega
no prazo determinado;

13.8. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

13.9. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  os  órgãos  da
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  decorrido o  prazo da  sanção  aplicada  com  base no  inciso
anterior;

13.10. Nenhuma  sanção  será  aplicada  sem  o  devido  processo  administrativo,  sendo
garantia a ampla defesa e contraditório, observados os procedimentos e prazos previstos
em Lei e normativos próprios.

13.11. Ocorrendo  o  previsto  no  subitem  acima  os  autos  deverão  ficar  com  vistas
franqueadas ao interessado;

14. DOS ANEXOS

14.1. Faz parte deste Termo de Referência os seguintes anexos:
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ANEXO I – PLANILHA DE DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/PREÇOS DE REFERÊNCIA 
ANEXO II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX E X – MODELOS DEMONSTRATIVOS DAS LOGOMARCAS.

Porto Velho, 15 de janeiro de 2017

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:  AUTORIZO O PROCEDIMENTO E ADMINISTRATIVO na  forma  legal,
conforme delegação de competência pelo Decreto nº. 06/I de 01 de janeiro de 2017.

__________________________________
CARLOS HENRIQUE DA COSTA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEMTRAN
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ANEXO I
PLANILHA DE DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/PREÇOS DE REFERÊNCIA

ITEM Descrição Unid. Quant.
Valor Un.

 R$
Valor Total

R$

1
Balões Lisos. Tamanho 07, com
50 UND. Pacotes amarelos. 

PCT 04 R$ 17,12 R$ 68,48

2
Balões Lisos. Tamanho 07, com
50 UND. Pacotes vermelhos.

PCT 03 R$ 17,12 R$ 51,36

3
Balões Lisos. Tamanho 07, com
50 UND. Pacotes verdes. PCT 03 R$ 17,12 R$ 51,36

4
Mini  cones.  Cones  de  PVC.
Base plana na cor laranja com
faixa branca. Tamanho 30 cm.

UNID 30 R$ 25,88 R$ 776,40

5

Dado pedagógico, dado espuma,
revestido  com  lona
plastificada, com números do
1  ao  6,  escritos  nas
laterais,  alternar  os  lados
entre  as  cores  verdes,
amarelo  e  vermelho, tamanho
25CM X 25CM.

UNID 01 R$ 127,78 R$ 127,78

6 Lona atóxica pedagógica, com
7m X 5m, jogo de tabuleiro. O
percurso  deve  ser  uma  via
(rua), com saída  de  casa e
chegada à escola. Possuir 31
quadrados, fora  a casa  e a
escola.  O  jogo  deve  ter  o
seguinte  percurso:  Saída  –
Casa.
Saída- Casa.
• No 3º quadrado: “Parabéns,
todos os ocupantes do veículo
estão usando o cinto de segu-
rança. Jogue outra vez.”
• No 7º quadrado: “Oh, não! O
motorista  está  dirigindo  e
falando ao celular. Fique 01
rodada sem jogar”.(Desenho de
um telefone celular com um X
em cima indicando proibição).
• No 11º quadrado: “Parabéns,
passageiro. Você não jogou o
lixo na rua. Avance 01 casa.”
(Desenho das lixeiras de co-
leta seletiva). 
•  No 15º quadrado: “Criança
menor de 10 anos sentada no
banco  da  frente.  Volte  01
casa.” 
•  No 19º quadrado: “O moto-
rista avançou o sinal verme-
lho  do  semáforo.  Volte  uma
casa.” (Desenho do semáforo,
destacando o sinal vermelho.)
•  No  23º  quadrado:  “Blitz!
Parabéns,  os  documentos  do
veículo estão em dia. Jogue
outra vez.” 

UNID 01 R$ 1.500,00 R$ 1.550,00
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•  No 28º quadrado: “O moto-
rista  buzinou  em  frente  ao
hospital.  Volte  01  casa.”
(Desenho de um hospital e ao
lado uma buzina com um  X  em
cima indicando proibição). 
•  No 31º (último) quadrado:
“Parabéns, você desceu do ve-
ículo e atravessou com segu-
rança na faixa de pedestre.
Avance 01 casa.” (Desenho da
faixa de pedestre. 
• Chegada- Escola. Os quadra-
dos não citados acima devem
estar em branco, apenas com a
sinalização da via, seguindo
um  modelo  de  percurso.  O
layout do jogo deve represen-
tar o trajeto de casa à esco-
la, contendo em volta: praci-
nha com crianças brincando no
escorregador e balanço, cri-
ança passeando com cachorro,
árvores, ciclovia com o ci-
clista usando os equipamentos
de segurança e algo mais que
seja  necessário  e  coerente
com o tema. Os desenhos devem
ser organizados de modo es-
clarecedor às crianças parti-
cipantes do jogo, sem polui-
ção visual. No canto inferior
esquerdo,  abaixo  da  saída
(casa), deve haver a logo da
SEMTRAN.

7
Mesa  desmontável,  de
polietileno  dobrável.
185X75X75Xcm de altura.

UNID
01 R$ 279,95 R$ 279,95

8

Tenda articulada impermeável,
desmontável,  cobertura  em
poliéster Oxford reforçado e
aluminado no teto. Tubos de
alumínio  e  aço.  Armação  de
alumínio com juntas plásticas
de alta resistência. Estacas
e  cordinhas  para  melhor
fixação,  medida  3m  X  3m  X
2,5m. Cor azul.

UNID 01 R$ 560,33 R$ 560,33

9

Balão  Inflável  2,30m  de
altura. Com layout do mascote
da  SEMTRAN:  SEMTRANZINHO,
conforme modelo em anexo II.

UND 01 R$ 1.422,50 R$ 1.422,50

10

Canetas  em  plástico  prata,
clips  em  metal  e  grip  de
borracha na cor azul escuro.
Com  logo  da  campanha,
conforme modelo em anexo III.

UNID 500 R$ 14,82 R$ 7.410,00

11 Banner  em  Lona  Fosca  01m
(altura) X 60cm (base). Peso
750g.  Cabos  de  madeira  com
16mm  de  espessura  com

UNID 01 R$ 516,33 R$ 516,33
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acabamento  em  ponteira  de
plástico Branca e cordão, com
Tripé. Com logo da campanha,
conforme modelo em anexo IV.

12
Adesivos 12cm comprimento X 6
cm de altura, conforme modelo
em anexo IV.

UNID
1.50
0

R$ 1,93 R$ 2.895,00

13
Adesivos 65 cm comprimento X
40 cm de altura. Perfurado,
conforme modelo em anexo IV.

UNID 25 R$ 25,33 R$ 633,25

14

Sacolinhas  de  lixo  para
automóveis. Confeccionada em
TNT de tamanho 17,5CM X 26CM,
a impressão da arte pode ser
monocramática  ou
policromática.  Totalmente
personalizados  com  logo  da
campanha, conforme modelo em
anexo V.

UNID
2.60
0

R$ 7,00 R$ 18.200,00

15

Squeeze, em plástico na cor
branca.  Capacidade:  500ml,
com  logo  da  campanha,
conforme modelo em anexo III.

UNID
1.50
0

R$ 12,67 R$ 19.005,00

16

Camisetas  com  mangas  curtas
em  malha PV  (Poliviscose);
coloridas;  mangas  e  viés
medindo 1,5 cm; Gramatura 170
gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster e 33% viscose; gola
redonda, com viés medindo 1,5
cm.  Tamanho “P”. Contendo o
desenho da Campanha, na parte
da frente colorido. Atrás com
a Logomarca da Prefeitura do
Município de Porto Velho em
colorido,  com  o  nome  da
Secretaria  Municipal  de
Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte – semtran, embaixo
da  Logomarca  da  Prefeitura,
no meio da camiseta a Frase
da Campanha.  Conforme modelo
em  anexo  VI  E  VII.
OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de
25 unidades por pedido.

UNID 220 R$ 23,33 R$ 5.132,60

17 Camisetas  com  mangas  curtas
em  malha PV  (Poliviscose);
coloridas;  mangas  e  viés
medindo 1,5 cm; Gramatura 170
gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster e 33% viscose; gola
redonda, com viés medindo 1,5
cm.  Tamanho “M”. Contendo o
desenho da Campanha, na parte
da frente colorido. Atrás com
a Logomarca da Prefeitura do
Município de Porto Velho em
colorido,  com  o  nome  da
Secretaria  Municipal  de
Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte – semtran, embaixo

UNID 270 R$ 23,33 R$ 6.299,10
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da  Logomarca  da  Prefeitura,
no meio da camiseta a Frase
da Campanha.  Conforme modelo
em  anexo  VI  E  VII.
OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de
25 unidades por pedido.

18

Camisetas  com  mangas  curtas
em  malha PV  (Poliviscose);
coloridas;  mangas  e  viés
medindo 1,5 cm; Gramatura 170
gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster e 33% viscose; gola
redonda, com viés medindo 1,5
cm.  Tamanho “G”. Contendo o
desenho da Campanha, na parte
da frente colorido. Atrás com
a Logomarca da Prefeitura do
Município de Porto Velho em
colorido,  com  o  nome  da
Secretaria  Municipal  de
Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte – semtran, embaixo
da  Logomarca  da  Prefeitura,
no meio da camiseta a Frase
da Campanha.  Conforme modelo
em  anexo  VI  E  VII.
OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de
25 unidades por pedido.

UNID 266 R$ 23,33 R$ 6.205,78

19

Camisetas  com  mangas  curtas
em  malha PV  (Poliviscose);
coloridas;  mangas  e  viés
medindo 1,5 cm; Gramatura 170
gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster e 33% viscose; gola
redonda, com viés medindo 1,5
cm. Tamanho “GG”. Contendo o
desenho da Campanha, na parte
da frente colorido. Atrás com
a Logomarca da Prefeitura do
Município de Porto Velho em
colorido,  com  o  nome  da
Secretaria  Municipal  de
Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte – semtran, embaixo
da  Logomarca  da  Prefeitura,
no meio da camiseta a Frase
da Campanha.  Conforme modelo
em  anexo  VI  E  VII.
OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de
25 unidades por pedido.

UNID 100 R$ 23,33 R$ 2.333,30

20

Câmera  Fotográfica
Profissional.  18  MP,
Vídeo/Filme  Full  HD.  Tela
LCD.  Sensível  ao  toque
(função  Touche)  3.0.  Modo
sequencial  de  5  Fotos  por
segundo. Memória 32 GB.

UND 01 R$ 2.794,67 R$ 2.794,67

21 Caixa de som. Potência 110v.
1X Woofer de 10’’ corssover
eletrônico  incorporado.  2
canais de entrada. 2 saídas

UNID 02 R$ 1.992,36 R$ 3.984,72
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para microfones. Canal 1 com
chave  MIC/LINE  e  conectores
XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2
com  conectores  RCA  e  P2.
Saída  line  out  através  de
conector  XLR-M  2  bandas  de
equalização LED indicador de
clip.  Leitores  USB/SD  para
reproduzir  arquivos  MP3.
Comunicação via Bluetooth.

22

Tripé (suporte) para caixa de
som,  suporta  até  50kg,
tamanho:  alcança  a  altura
máxima de 170cm.

UNID 01 R$ 783,25 R$ 783,25

23 Tripé para microfone. UNID 01 R$ 175,80 R$ 175,80

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 81.256,66
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ANEXO II
SEMTRANZINHO
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ANEXO III
MODELO E DESCRIÇÃO DAS CANETAS EM PLÁSTICO NA COR PRATA.

← Logo impresso na Caneta.
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ANEXO IV
LOGO DA CAMPANHA

BANNER
ADESIVOS
SQUEEZE
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ANEXO V
SACOLINHA DE LIXO PARA O CARRO
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ANEXO VI
CAMISETA (FRENTE)
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ANEXO VII
CAMISETA (COSTA)
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ANEXO III DO EDITAL

REF. 
PROCESSO N. 14.02090/2017
PE 031/2018
OBJETO:  Aquisição de Material de consumo e permanente (adesivo, balões, 
camisetas, caixa de som….), para a execução da Semana nacional de Trânsito, 
visando atender à Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte – 
SEMTRAN.

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

REF. 
PROCESSO N. 14.02090/2017
PE 031/2018
OBJETO: Aquisição de Material de consumo e permanente (adesivo, balões, 
camisetas, caixa de som….), para a execução da Semana nacional de Trânsito, 
visando atender à Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte – 
SEMTRAN.

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
REF. 
PROCESSO N. 14.02090/2017
PE 031/2018
OBJETO: Aquisição de Material de consumo e permanente (adesivo, balões, 
camisetas, caixa de som….), para a execução da Semana nacional de Trânsito, 
visando atender à Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte – 
SEMTRAN

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

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de  Pregão
Eletrônico nº    /2017, 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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Proc. nº  14.02090/2017

Fls_________________

Visto ______________ 

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

ANEXO VI DO EDITAL

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO N. 031/2018/SML

Ao
Pregoeiro(a)
Av. Calama, nº 2508, 
Bairro Liberdade
Porto velho - RO

Prezado Senhor,

A  Empresa  __________________________________com  sede  na  cidade  de
________________,  na  (rua,  avenida  etc)  __________________________________,
n.º ____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ___________________________ , Conta-
corrente:  _____  Ag.:  ______  Banco:  ___________,neste  ato  representada  por
___________________________,  abaixo  assinado,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
_______________, portador da carteira de identidade nº __________,  DECLARA,
sob as penalidades da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pe-
queno Porte nos termos do art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas
por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 7 de
agosto de 2014.

_______________________________________________________________

(Local e data)

_______________________________________________________________

(nome e assinatura do representante legal)
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